POZIV NA SAVJETOVANJE
NACRTA PRIJEDLOGA PLANA DJELOVANJA CIVILNE ZAŠTITE
GRADA OGULINA
Pozivamo, u otvorenom internetskom savjetovanju, svu javnost da
dostavi svoje prijedloge, mišljenja i primjedbe na Nacrt prijedloga Plana
djelovanja civilne zaštite Grada Ogulina.
OBRAZLOŽENJE
Na temeljem članka 17. stavka 3. podstavka 1. Zakona o sustavu civilne
zaštite („Narodne novine“ br. 82/15 i 118/18) izvršno tijelo jedinice lokalne
samouprave donosi plan djelovanja civilne zaštite.
Člankom 42. Statuta Grada Ogulina („Glasnik Karlovačke županije“ br.
10/18, 22/19 i 28/19 – pročišćeni tekst) gradonačelnik obavlja i druge poslove
utvrđene statutom i drugim propisima.
Na temelju članka 1. stavka 1. Pravilnika o nositeljima, sadržaju i
postupcima izrade planskih dokumenata u civilnoj zaštiti te načinu informiranja
javnosti u postupku njihovog donošenja („Narodne novine“ br. 49/17, u
daljnjem tekstu: Pravilnik) plan djelovanja civilne zaštite je planski dokument u
području civilne zaštite koji se temeljem članka 2. stavka 1. Pravilnika donosi na
temelju Procjene rizika od velikih nesreća jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te na temelju odredbi Pravilnika.
Gradsko vijeće Grada Ogulina donijelo je Procjenu rizika od velikih
nesreća za Grad Ogulin („Glasnik Karlovačke županije“ br. 28/19).
Plan djelovanja civilne zaštite za Grad Ogulin (u daljnjem tekstu: Plan
djelovanja) sadržajno mora odgovarati člancima 30.-35. Pravilnika.
Temeljem članka 61. stavka 1. Pravilnika svi nositelji izrade planskih
dokumenata u civilnoj zaštiti dužni su u postupak donošenja propisa uključiti
javnost kako bi se prikupile informacije o interesima, stavovima i prijedlozima
zainteresirane javnosti u vezi s javnim politikama na području civilne zaštite te
pravovremeno uočile slabosti i negativni učinci javnih politika, a koje kroz
postupak savjetovanja treba otkloniti prije njihovog formalnog usvajanja.
Temeljem članka 61. stavka 2. Pravilnika za potrebe implementiranja
načela interakcije s građanima i predstavnicima zainteresirane javnosti na
razinama JLP(R)S adekvatno se primjenjuje Kodeks savjetovanja sa
zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona, drugih propisa i akata
(„Narodne novine“ br. 140/09) (u daljnjem tekstu: Kodeks).
U poglavlju V. STANDARDI I MJERE U POSTUPKU
SAVJETOVANJA u točki 3. Kodeksa objava poziva na savjetovanje o nacrtima
zakona, drugih propisa i akata treba sadržavati jasno naznačen rok za očitovanja

zainteresirane javnosti za koji je poželjno da ne bude kraći od 15 dana od dana
objave nacrta na internetskoj stranici tijela nadležnog za izradu nacrta, kako bi
zainteresirana javnost imala dovoljno vremena za proučavanje predmetnog
nacrta i oblikovanje svoga mišljenja.

CILJEVI PROVOĐENJA SAVJETOVANJA
Cilj provođenja savjetovanja s javnošću je upoznavanje javnosti s
Nacrtom prijedloga Plana djelovanja civilne zaštite Grada Ogulina
i dobivanje stručno utemeljenih mišljenja, primjedbi i prijedloga.

ROK ZA PODNOŠENJE MIŠLJENJA, PRIMJEDBI I PRIJEDLOGA
OD 13. STUDENOGA DO 28. STUDENOGA 2019.

Pisane primjedbe za sudjelovanje na savjetovanju dostavljaju se na e-mail
adresu: grad-ogulin@ogulin.hr . Izrađivač nacrta akta, nakon provedenog
postupka savjetovanja sastavlja izvješće u kojem su sadržane prihvaćene i
neprihvaćene primjedbe i prijedlozi iz rasprave te ga objavljuje na službenoj
Internet stranici Grada.
Koordinatorica savjetovanja
Karmela Matić, prof.

