


Prijedlog 3. 5. 2019. 

Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“ broj 16/19.), i članka 22. Statuta Grada Pazina („Službene novine Grada Pazina“ broj 

17/09., 4/13., 23/14. i 1/18.), Gradsko vijeće Grada Pazina na sjednici održanoj dana              

___________2019. godine donosi 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu 
 

Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih 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 obavlja sljedeće poslove: 

 1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Grada, 

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 

3. unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu, 

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima, 

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, 

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom 

povjerenstvu putem Registra šteta, 

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda, 

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

9. obavlja i druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvima. 

 

Članak 3. 
U Povjerenstvo se imenuju: 

1. _____________________, za predsjednika, 

2. _____________________, za člana, 

3. _____________________, za člana. 

 

Članak 4. 

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

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

Grada Pazina“ broj 6/17.). 

 

Članak 5. 

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

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

 

KLASA:  

URBROJ:  

Pazin, 

GRADSKO VIJEĆE GRADA PAZINA 

  Predsjednik 

            Gradskog vijeća 

            Davor Sloković 



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 prirodnih nepogoda u Gradu Pazinu 

 

 

 Dana 23. 2. 2019. stupio je na snagu Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19.). Člankom 44. stavkom 2. definiran  je rok od šest mjeseci za 

imenovanje povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda u skladu s čl. 14. stavkom 1. istog 

Zakona. Navedeni članak propisuje da predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave imenuje članove 

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

 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 

 1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Grada, 

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 

3. unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu 

4. raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda oštećenicima, 

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda, 

6. izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom 

povjerenstvu putem Registra šteta, 

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda, 

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

9. obavlja i druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvima 

 

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje mandat dosadašnjim članovima Povjerenstva za procjenu 

štete od elementarnih nepogoda u Gradu Pazinu.  

 

 

 

                                                                                                   Upravno odjel za gospodarstvo, 

                                                                                                   financije i proračun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




