
   Temeljem članka 17. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 
(„Narodne novine“  br. 16/2019) i članka 25. Statuta Općine Bukovlje („Službeni vjesnik 
Brodsko-posavske županije“, broj 3/18, 4/20 i 10/21), Općinsko vijeće na svojoj 12. sjednici 
održanoj 7. prosinca 2022. godine donosi sljedeću 

 

ODLUKU 
o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

  
Članak 1. 

 Donosi se Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godina (u daljnjem 
tekstu: Plan) radi određivanja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih 
nepogoda. 

Članak 2. 

 Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu nalazi se u prilogu i 
sastavni je dio ove odluke. 

Članak 3. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku 
Brodsko-posavske županije«. 

 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 

 

KLASA: 240-01/22-01/04 
URBROJ: 2178/25-02-22-1 
U Bukovlju, 7. prosinca 2022. godine 
 
 
 

                                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA 
                                                                                             Danijel Kovačević, inž.građ. 

 
 

 

 

 

 



 

OBRAZLOŽENJE 

 

 Hrvatski sabor donio je 2019. godine Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ 16/2019). Navedenim propisom propisana je obveza 
JLP(R)S izrade plana djelovanja za sljedeću kalendarsku godinu do 30. studenog tekuće godine 
radi određenja mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.  

 U skladu sa propisanom obvezom Općina Bukovlje ( u daljnjem tekstu: Općina) donijela 
je Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.   

 Plan djelovanja obuhvaća:  

1. popis mjera i nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode 
2. procjenu osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i sprječavanje stradanja 

imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva 
3. sve druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima određenim Zakonom 

o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda ili drugih tijela, 
znanstvenih ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda.   
 

 Zbog učestalosti prirodnih nepogoda, utjecaja klimatskih promjena i činjenice kako se 
Republika Hrvatska godinama nalazi u vrhu članica Europske unije po izdvajanju za sanaciju 
šteta, Općina svake godine pravodobno i proaktivno revidira i dopunjuje plan kako bi 
unaprijedila sustav odgovora u skladu sa svojim mogućnostima i u okviru svojih ovlasti. 
Godišnje izmjene i dopune čine sastavni dio Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda. 

 U Planu djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu fokus  će biti i dalje 
na unaprjeđenju sustava odgovora za prirodne nepogode. Poseban naglasak će se staviti na 
usklađivanje planskog dokumenta sa: 

• preporukama za razvoj sustava pruženim u  Procjeni rizika od velikih nesreća Općine 
Bukovlje, izrađenoj 2021. godine, a koje se temelje na utvrđenim rizicima i analizi 
sustava. 

• Strategijom upravljanja rizicima od katastrofa do 2030. godine i Akcijskog plana 
upravljanja rizicima od katastrofa za razdoblje do 2024. godine. 
 

 Osim navedenog dokumenta, uzima se u obzir  usklađivanje sa   Okvirom za smanjenje 
rizika od katastrofa iz Sendaija za period od 2015.-2030. godine, Strategijom prilagodbe 
klimatskim promjenama u Republici Hrvatskoj za razdoblje do 2040. godine s pogledom na 
2070. godinu, Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine i 
Preporukom Pravobranitelja za osobe s invaliditetom, kao i drugim nadnacionalnim i 
nacionalnim dokumentima. 

 

 


