


Prijedlog 24. veljače 2017. 

Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 

broj 73/97.  i 174/04.), i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 17/09., 

4/13. i 23/14.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana __________ 2017. godine donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu 

 

Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu (dalje: 

Povjerenstvo). 

 Povjerenstvo ima predsjednika i dva (2) člana koji se imenuju na vrijeme od četiri (4) godine. 

 

Članak 2. 

 Povjerenstvo ima zadatak da: 

 - odmah nakon nastanka nepogode odnosno njezinih prvih posljedica utvrdi štetu na području 

Grada, te organizira i usklađuje njezinu procjenu, 

 - najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nepogode dostavi Izvješće o elementarnoj nepogodi 

Državnom i Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu, 

 - potvrđuje štetu i daje podatke o području zahvaćenom nepogodom izraženo u hektarima i 

njenim posljedicama na stanovništvo i gospodarstvo s prvom procjenom štete, 

 - potvrđuje štetu za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna, 

 - daje podatke o proglašenju elementarne nepogode, 

 - Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku, 

 - Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje pomoći po hitnom postupku na temelju Izvješća i 

mišljenja Županijskog povjerenstva, 

 - za Gradonačelnika Grada i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku 

sredstava pomoći kao i ostale poslove predviđene propisima, te  

 - surađuje sa Županijskim odnosno općinskim povjerenstvima. 

 

Članak 3. 
U Povjerenstvo se imenuju: 

1……………….., 

2. ………………, 

3………………...  

 

Članak 4. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju predsjednika i 

članova Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu („Službene novine 

Grada Pazina“ broj 20/12.). 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Grada Pazina i 

Općina Cerovlje, Gračišće, Karojba, Lupoglav, Motovun i Sv. Petar u Šumi. 

 

KLASA:   

URBROJ:  

Pazin,                  

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

  Predsjednik 

            Gradskog vijeća 

         Boris Demark, prof. 

 

 

 



O B R A Z L O Ž E N J E 

uz Odluku o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu 

 

 

 Člankom 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97. 

i 174/04.) propisano je da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave imenuje članove Povjerenstva 

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na razdoblje od četiri godine.  

 

Povjerenstvo ima zadatak da: 

 - odmah nakon nastanka nepogode odnosno njezinih prvih posljedica utvrdi štetu na području 

Grada, te organizira i usklađuje njezinu procjenu, 

 - najkasnije u roku od osam (8) dana od dana nepogode dostavi Izvješće o elementarnoj nepogodi 

Državnom i Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu, 

 - potvrđuje štetu i daje podatke o području zahvaćenom nepogodom izraženo u hektarima i 

njenim posljedicama na stanovništvo i gospodarstvo s prvom procjenom štete, 

 - potvrđuje štetu za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna, 

 - daje podatke o proglašenju elementarne nepogode, 

 - Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitom postupku, 

 - Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje pomoći po hitnom postupku na temelju Izvješća i 

mišljenja Županijskog povjerenstva, 

 - za Gradonačelnika Grada i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku 

sredstava pomoći kao i ostale poslove predviđene propisima, te  

 - surađuje sa Županijskim odnosno općinskim povjerenstvima. 

 

Budući da je dosadašnjem Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda u Gradu 

Pazinu istekao mandat, predlaže se donošenje Odluke u predloženom tekstu. 

 

 

 

                                                                                                   Upravno odjel za gospodarstvo, 

                                                                                                   financije i proračun 


