IZVJEŠĆE O PROVEDENOM SAVJETOVANJU
SA ZAINTERESIRANOM JAVNOŠĆU
Naslov dokumenta
Nacrt Procjene rizika od velikih nesreća za područje
Koprivničko-križevačke županije
Stvaratelj dokumenta, tijelo koje Koprivničko-križevačka županija
provodi savjetovanje
Služba ureda župana
Cilj i glavne teme savjetovanja
Javno savjetovanje provedeno je s ciljem
prikupljanja mišljenja, primjedbi i prijedloga javnosti o
predmetnom nacrtu prijedloga procjene rizika.
Procjenu rizika od velikih nesreća za područje
Koprivničko-križevačke županije (dalje u tekstu: Procjena
rizika) donosi predstavničko tijelo, a na prijedlog
izvršnog tijela jedinice područne (regionalne) samouprave
sukladno članku 17. stavku 1. podstavku 2. Zakona o
sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15. i
118/18.) (dalje u tekstu: Zakon).
Zakonom je propisano kako procjena rizika
označava metodologiju kojom se utvrđuju priroda i
stupanj rizika, prilikom čega se analiziraju potencijalne
prijetnje i procjenjuje postojeće stanje ranjivosti koji
zajedno mogu ugroziti stanovništvo, materijalna i
kulturna dobra, biljni i životinjski svijet. Rizik je
definiran kao kombinacija vjerojatnosti nekog događaja i
njegovih negativnih posljedica.
Procjena rizika izrađuje se po izradi i na temelju
rezultata procjena rizika općina i gradova s područja
Koprivničko-križevačke županije. Ista će se koristiti kao
podloga za planiranje s ciljem smanjenja rizika od velikih
nesreća te provođenja ciljanih preventivnih mjera na
području Koprivničko-križevačke županije.
Predložena Procjena rizika obuhvaća:
 identifikaciju
rizika
proces
pronalaženja, prepoznavanja i opisivanja
rizika,
 analizu rizika - obuhvaća pregled
tehničkih karakteristika prijetnji kao što
su lokacija, intenzitet, učestalost i
vjerojatnost; analizu izloženosti i
ranjivosti te procjenu učinkovitosti
prevladavajućih
i
alternativnih
kapaciteta za suočavanja u pogledu
vjerojatnih rizičnih scenarija,
 vrednovanja (evaluacije) rizika postupak usporedbe rezultata analize
rizika s kriterijima prihvatljivosti rizika.
Datum dokumenta

svibanj 2019. godine
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Je li nacrt bio objavljen na
internetskim stranicama ili na
drugi odgovarajući način?
Ako jest, kada je nacrt
objavljen, na kojoj internetskoj
stranici i koliko vremena je
ostavljeno za savjetovanje?
Ako nije, zašto?
Koji su predstavnici
zainteresirane javnosti dostavili
svoja očekivanja?
ANALIZA DOSTAVLJENIH
PRIMJEDABA:

Nacrt Procjene rizika objavljen je na internetskoj stranici
Koprivničko-križevačke županije (www.kckzz.hr).

Javno savjetovanje trajalo je 15 dana te je bilo otvoreno
od 1. pa do 15. lipnja 2019. godine.
Putem internetske javne rasprave nismo zaprimili nijedno
očitovanje.
-

Prihvaćene primjedbe

-

Primjedbe koje nisu prihvaćene
i obrazloženje razloga za
neprihvaćanje
Troškovi provedenog
savjetovanja
Tko je i kada izradio izvješće o
provedenom savjetovanju?

-

Provedba internetskog
savjetovanja nije zahtijevala
dodatne financijske troškove.
Ime i prezime:
Datum:
Helena Matica Bukovčan
17. lipnja 2019.
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