
 

 
 
 

UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE ŽUPANA 

I ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

KLASA: 920-11/19-01/03 

URBROJ: 2125/1-14-19-01 

Gospić, 29. kolovoza 2019. godine 

 

 

        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

- o v d j e - 

 

 

 

PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na 

području Ličko-senjske županije 

 

PRAVNI TEMELJ: Članak 12. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine „ br. 16/19) članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 

županije („Županijski glasnik“ br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – p.t., 4/12, 

4/13, 6/13 – p.t., 2/18 i 3/18 – ispravak) 

 

NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština 

 

PREDLAGATELJ: Odbor za izbor i imenovanje 

 

NOSITELJ IZRADE: Upravni odjel za poslove Župana i Županijske skupštine 

 

IZNOS POTREBNIH FINANCIJSKIH SREDSTAVA: Financijska sredstva za rad 

Županjskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Ličko-senjske 

županije osiguravaju se u Proračunu Ličko-senjske županije.  

 

OBRAZLOŽENJE: Danom stupanja na snagu novoga Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda, prestao je važiti Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda 

("Narodne novine" broj 73/97. i 174/04.).  

Navedenim Zakonom uređeni su kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjenu 

šteta od prirodne nepogode, dodjelu pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda nastalih na području Republike Hrvatske, Registar šteta od prirodnih 

nepogoda te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda. 

Nadležna tijela za provedbu Zakona su: Vlada Republike Hrvatske, povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda, nadležna ministarstva, jedinice lokalne i područne (regionalne) 

samouprave i Grad Zagreb, dok poslove u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći 

za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda obavljaju: Državno 

povjerenstvo, Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba, županijska povjerenstva, gradska i 

općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

Člankom 12. stavak 1. Zakona propisano je da Članove županijskog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda imenuje županijska skupština na razdoblje od četiri godine. 



Sukladno članku 44. Zakona županijska povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda nastavljaju s radom do imenovanja županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda. 

S obzirom na obveze utvrđene navedenim Zakonom predlaže se Županijskoj skupštini Ličko-

senjske županije donošenje Odluke o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova 

Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na području Ličko-senjske 

županije. 

 

S poštovanjem, 

p.o. PROČELNICA 

 

       Jadranka Pejnović, prof.biologije, v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

KLASA: 920-11/19-01/03 

URBROJ: 2125/1-01-19- 

Gospić, _________ 2019. godine 
 
 

 Na temelju članka 12. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine” br. 16/19), članka 19. i 84. Statuta Ličko-senjske 

županije („Županijski glasnik” br. 11/09, 13/09 – ispravak, 21/09, 9/10, 22/10 – p.t., 4/12, 

4/13, 6/13 – p.t., 2/18 i 3/18 – ispravak), Županijska skupština Ličko-senjske županije na IV. 

sjednici održanoj 11. rujna 2019. godine, donijela je  

 

 

O D L U K U  
o osnivanju i imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva  

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  

na području Ličko-senjske županije 
 
 

I.  
  
 Ovom Odlukom osniva se i imenuje Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda na području Ličko-senjske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko 

povjerenstvo).  

 

II.  
  
 U Županijsko povjerenstvo imenuju se: 
 
1. Stipe Mudrovčić, dipl.ing.građ. – za predsjednika, 

2. Ana Stilinović, oec. – za članicu, 

3. Mira Jurišić, struč.spec.oec. – za članicu, 

4. Snježana Došen, bacc.oec. – za članicu, 

5. Velibor Potnar, dipl.iur. – za člana, 

6. Karmela Franić, struč.spec.ing.traff. – za članicu, 

7. Predsjednik/ca Gradskog/Općinskog povjerenstva s područja grada ili općine na kojem je 

nastala šteta od prirodnih nepogoda. 

 Mandat predsjednika i članova Županijskog povjerenstva traje četiri godine. 
 

III.  
 
Županijsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove: 
 

- usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava, 

- provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave sa svojeg područja, 

- podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane 

pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode, 

- po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja izvid 

štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno 

pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete, 



- objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene 

šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima 

odnosno općinama na području županije, 

- imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog 

povjerenstva, 

- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za područje Ličko-senjske županije, 

- obavlja i druge poslove koje provodi u suradnji s Državnim povjerenstvom. 

 

IV. 
  

Sredstva za rad Županjskog povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Ličko-senjske 

županije.  
 

V. 
 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Rješenje o imenovanju predsjednika i 

članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području 

Ličko-senjske županije („Županijski glasnik” br. 5/17 i 8/18). 

 

VI. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Županijskom 

glasniku” Ličko-senjske županije.  

  

 

    

 P R E D S J E D N I K  
 

Marijan Kustić 

 

 

 


