
P R I J E D L O G 

 

Na temelju članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(''Narodne novine'', broj 16/19) i članka 40. Statuta Grada Krka (''Službene novine Primorsko-

goranske županije'' broj 28/09, 41/09, 13/13, 20/14 i 3/18), Gradsko vijeće Grada Krka na 

sjednici održanoj dana ______________ 2019. godine donijelo je  

 

 

O D L U K U 

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

(dalje u tekstu: Plan) za područje Grada Krka. Plan oznake RN/2019/0101 izrađen je od 

strane tvrtke METIS d.d., Kukuljanovo 414, Kukuljanovo. 

 

Članak 2. 

Plan iz članka 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke, ali nije predmet objave. 

 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u ''Službenim novinama Primorsko-

goranske županije''.  

 

KLASA: 810-03/19-01/01 

URBROJ: 2142/01-02/1-19-6 

Krk, 2. prosinca 2019. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA 

 

 

Predsjednik: 

Josip Brusić 

 

 

 

 

 

 

 

 



O b r a z l o ž e n j e  

uz Prijedlog odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda  

za 2020. godinu 

 

 

Članak 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(''Narodne novine'' broj 16/19) obvezuje predstavničko tijelo jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave na donošenje plana djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu radi 

određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.  

Izradu Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu (dalje u tekstu: 

Plan), Grad Krk je naručio od Odjela stručnih poslova zaštite okoliša i procjene rizika tvrtke 

Metis d.d.,  Kukuljanovo 414, 51227 Kukuljanovo. U Plan su ugrađene i određene preporuke 

dobivene od članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada 

Krka osnovanog Odlukom Gradskog vijeća od 25. rujna 2019. godine.  

Slijedom naprijed iznesenog, Gradonačelnik Grada Krka je na sjednici Kolegija 

gradonačelnika održanoj 2. prosinca 2019. godine utvrdio Prijedlog odluke o donšenju Plana 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu, te se isti upućuje Gradskom 

vijeću Grada Krka na razmatranje u cilju rasprave i donošenja. 

 

Krk, prosinac 2019.  

 

                                                                                                          GRADONAČELNIK 

 

 

 

Prilozi: 

- Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2020. godinu 

 


