
    Na temelju članka 28. stavka 1. točke 3.Zakona o zaštiti i spašavanju u  („Narodne novine“ 

broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10), članka 35.  Zakona o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj ) 

samoupravi (« Narodne novine « broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 

109/07, 125/08, 36 /09, 150/11, 144/12 i 19/13 – pročišćeni tekst) i članka 33. Statuta Općine 

Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) po prethodno dobivenoj 

Suglasnosti  Državne uprave za zaštitu i spašavanje  , Područnog ureda za zaštitu i spašavanja 

Šibenik od dana 06. listopada 2014. godine Klasa: 810-03/11-03/01; Ur.broj: 543-16-14-7 

Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 9.sjednici održanoj dana       …………….2014. 

godine donosi: 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o donošenju Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te 

okoliša od katastrofa i velikih nesreća 

Općine Primošten 

 

Članak 1. 

   Općinsko vijeće Općine Primošten usvaja i  donosi  Procjenu ugroženosti stanovništva, 

materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za područje Općine 

Primošten  koju je izradio  ovlašteni Izrađivač „ DLS“ d.o.o. iz Rijeke, oznaka dokumenta  

2013/0267, lipanj 2014. a po prethodno pribavljenoj  Suglasnosti Državne uprav za zaštitu i 

spašavanje, Područnog ureda za zaštitu i spašavanja Šibenik, Klasa: 810-03/11-03/01; Ur.broj: 

543-16-14-7od dana 06. listopada 2014. godine. 

Članak 2. 

 

   Procjena iz članka 1. ove Odluke ovjerena pečatom Općinskog vijeća Općine Primošten te 

potpisana od strane Predsjednika Općinskog vijeća sastavni je njen dio i kao takva nalazi se u 

privitku iste. 

    Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i 

velikih nesreća za područje Općine Primošten objaviti će se na web. stranici općine: 

www.primosten.hr 

Članak 3. 

 

     Izvornik Procjene ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od 

katastrofa i velikih nesreća Općine Primošten čuva Jedinstveni upravni odjel Općine 

Primošten. 

Članak 4. 

 

       Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Procjene ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Primošten“ Službeni vjesnik Općine Primošten 3/12. 

Članak 5. 

 

   Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana  objave u „ Službenom  vjesniku Općine 

Primošten„. 

Klasa: 810-03/14-01/02 

Ur.broj: 2182/02-01-14-9 

Primošten, …………………..2014. 

                                      OPĆINSKO  VIJEĆE 

                                    OPĆINE  PRIMOŠTEN                 PREDSJEDNIK   

                                                                                            Vinko  Bolanča   

http://www.primosten.hr/


   Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju u  („Narodne 

novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka  33. Statuta Općine Primošten („ 

Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13 i 5/13)  a u skladu s Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Primošten  koju je izradio  ovlašteni Izrađivač „ DLS“ d.o.o. iz Rijeke, 

oznaka dokumenta:  2013/0267“ lipanj 2014.“Općinsko vijeće Općine Primošten  na svojoj 5. 

sjednici  održanoj dana 28. veljače 2014. godine donosi: 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o donošenju Plana zaštite i spašavanja  

Općine Primošten 

 

 

Članak 1. 

 

    Općinsko vijeće Općine Primošten usvaja i donosi Plan zaštite  i spašavanja Općine 

Primošten  Izrađivača  „ DLS“ d.o.o. iz Rijeke, oznaka dokumenta  2013/0267, lipanj 2014.  

Članak 2. 

 

   Plan zaštite  i spašavanja  Općine Primošten iz članka 1. ove Odluke sastavni je njen dio i 

kao takav nalazi se u privitku iste a objaviti će se na web. stranici općine: www.primosten.hr 

   Tabelarni prikaz Izrađivača „DLS“ d.o.o.s preglednim prikazom  nositelja,opisom 

dobivenih zadaća radi usklađenog djelovanja  svih sudionika sukladno  Planu iz stavka 

1. ove Odluke, sastavni je njegov dio i kao takav nalazi se u privitku istog.  

 

Članak 3.  

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Plana zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Primošten“ Službeni vjesnik Općine Primošten 1/14. 

 

Članak 4. 

   Ova  Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „ Službenom  vjesniku Općine 

Primošten„. 

 

 

Klasa: 810-03/12-01/03 

Ur.broj: 2182/02-01-14-2 

Primošten, 28. veljače. 2012. 

 

                                      OPĆINSKO  VIJEĆE 

                                    OPĆINE  PRIMOŠTEN                 PREDSJEDNIK   

                                                                                            Vinko  Bolanča   
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    Na temelju članka 28. stavka 1. alineje 3. Zakona o zaštiti i spašavanju u  („Narodne 

novine“ broj 174/04, 79/07, 38/09 i 127/10) i članka  33. Statuta Općine Primošten („ 

Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13 i 5/13) a u skladu s Procjenom ugroženosti 

stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara te okoliša od katastrofa i velikih nesreća za 

područje Općine Primošten  koju je izradio  ovlašteni Izrađivač „ DLS“ d.o.o. iz Rijeke, 

oznaka dokumenta:  2013/0267“ lipanj 2014.“Općinsko vijeće Općine Primošten  na svojoj 9. 

sjednici  održanoj ………………….2014. godine donosi: 

 

 

PRIJEDLOG ODLUKE 

o donošenju Plana civilne zaštite  

Općine Primošten 

 

 

Članak 1. 

 

   Općinsko vijeće Općine Primošten usvaja i donosi Plan civilne zaštite  Općine Primošten  

Izrađivača  „ DLS“ d.o.o. iz Rijeke, oznaka dokumenta  2013/0267, lipanj 2014.  

 

Članak 2. 

 

    Plan civilne zaštite  Općine Primošten iz članka 1. ove Odluke sastavni je njen dio i kao 

takav nalazi se u privitku iste.  

   Tabelarni prikaz Izrađivača „DLS“ d.o.o.s preglednim prikazom  nositelja, opisom 

dobivenih zadaća radi usklađenog djelovanja  svih sudionika sukladno  Planu iz stavka 

1. ove Odluke, sastavni je njegov dio i kao takav nalazi se u privitku istog.  

 

Članak 3. 

 

     Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o donošenju Plana zaštite i 

spašavanja i Plana civilne zaštite Općine Primošten“ Službeni vjesnik Općine Primošten 1/14. 

 

Članak 3. 

   Ova  Odluka stupa na snagu danom objave u „ Službenom  vjesniku Općine Primošten„. 

 

 

Klasa: 810-03/12-01/04 

Ur.broj: 2182/02-01-14-2 

Primošten, 28. veljače. 2012. 

 

                                      OPĆINSKO  VIJEĆE 

                                    OPĆINE  PRIMOŠTEN                 PREDSJEDNIK   

                                                                                            Vinko  Bolanča   

 

 

 


