REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPAN
KLASA: 021-04/19-01/29
URBROJ: 2140/01-02-19-2
Krapina, 21. svibnja 2019.
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET:

Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Krapinsko-zagorske županije
Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni

glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13.-pročišćeni
tekst i 13/18.), župan Krapinsko - zagorske županije 21. svibnja 2019. godine d o n o s i
ZAKLJUČAK
1) Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za

procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije.
2) Prijedlog odluke nalazi se u prilogu i čini sastavni dio ovog Zaključka, te se dostavlja

Odboru za izbor i imenovanja i Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje.
3) Za izvjestiteljicu zadužuje se Petra Vrančić Lež, pročelnica Upravnog odjela za opće i

zajedničke poslove.

ŽUPAN
Željko Kolar

DOSTAVITI:
1. Županijska skupština,
2. za Zbirku isprava,
3. Pismohrana.

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
UPRAVNI ODJEL
ZA OPĆE I ZAJEDNIČKE POSLOVE

KLASA: 021-04/19-01/29
URBROJ: 2140/01-11-19-1
Krapina, 17. svibnja 2019.
ŽUPAN
ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA

PREDMET: Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije
– donošenje, predlaže se
PRAVNI TEMELJ: Članak 12. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19., dalje u tekstu: Zakon), članak 17. stavka 1. alineje
10. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i 13/18.)
NADLEŽNOST ZA DONOŠENJE: Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije
PREDLAGATELJ: Župan/ Odbor za izbor i imenovanja
IZVJESTITELJICA: Petra Vrančić Lež,
pročelnica Upravnog odjela za opće i zajedničke poslove
OBRAZLOŽENJE: Člankom 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda koji je stupio na snagu 23. veljače 2019. godine, propisano je da poslove u vezi s
procjenom štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda obavljaju Državno povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda,
Gradsko povjerenstvo Grada Zagreba za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, županijska
povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda te gradska i općinska povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda.
Poslovi županijskih povjerenstava propisani člankom 12. Zakona su sljedeći: usklađuju rad
gradskih i općinskih povjerenstava, provjeravaju i utvrđuju konačnu procjenu šteta jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave sa svojeg područja, podnose 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 obavljaju izvid štete na imovini u kojem mogu
sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava odnosno pravne osobe, ovisno o vrsti i
posljedicama prirodne nepogode i nastale štete, objedinjuju i prosljeđuju 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, imenuju stručno
povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog povjerenstva, donose plan
djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti te obavljaju i druge poslove
određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provode u suradnji s Državnim
povjerenstvom.
Istim člankom, propisano je da su članovi županijskih povjerenstava u svojem radu dužni
postupati savjesno i u skladu s odredbama Zakona, a u suprotnom, oštećenici imaju pravo
tražiti nadoknadu štete od jedinice područne (regionalne) samouprave za učinjene propuste.
Zakonom nije propisan sastav niti broj članova Povjerenstava, a članovima svih povjerenstava
mogu se imenovati osobe koje imaju dobar ugled i koje raspolažu stručnim znanjima.
Prijelaznim odredbama Zakona određeno je da Državno, županijsko, gradsko i općinsko
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda nastavljaju s radom do imenovanja
povjerenstava kako je predviđeno Zakonom. Rok za imenovanje članova povjerenstava je šest
mjeseci od stupanja Zakona na snagu.
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije (7
članova) imenovala je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije Rješenjem o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 23/17.) obzirom da je člankom 37.
Poslovnika Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinskozagorske županije“, broj 4/02., 5/06., 14/09., 21/09., 11/13. i 10/14.) Povjerenstvo za procjenu
šteta bilo određeno kao stalno radno tijelo Županijske skupštine.
Člankom 17. stavkom 1. alinejom 10. Statuta Krapinsko-zagorske županije propisano je da
Županijska skupština bira, imenuje i razrješuje druge osobe određene zakonom, a kako je
obveza osnivanja i imenovanja Županijskog povjerenstva utvrđena Zakonom, predlaže se
donošenje odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije stupanjem na snagu koje bi prestalo s radom
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije.

PROČELNICA
Petra Vrančić Lež

Prilog:
1. Nacrt prijedloga odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije,
2. Rješenje o izboru predsjednika, zamjenika predsjednika i
članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 23/17.)
3. Prijedlog zaključka župana.
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REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
KLASA: 021-04/19-01/29
URBROJ: 2140/01-01-19Krapina,
Temeljem članka 12. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19., dalje u tekstu: Zakon) i članka 17. stavka
1. alineje 10. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske
županije“, broj 4/02., 5/06., 11/06. – pročišćeni tekst, 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst i
13/18.), Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na __sjednici održanoj
_______2019. godine donijela je
ODLUKU
O OSNIVANJU I IMENOVANJU ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA
ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
I.
Ovom Odlukom o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije (dalje u tekstu: Odluka) osniva se Županijsko
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Krapinsko-zagorske županije (dalje u
tekstu: Županijsko povjerenstvo) te se imenuju članovi istog.
II.
Županijsko povjerenstvo obavlja sljedeće poslove:
-

-

-

usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava s područja Krapinsko-zagorske županije
provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne samouprave s područja
Krapinsko-zagorske županije
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 Krapinsko-zagorske županije
imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog
povjerenstva s područja Krapinsko-zagorske županije
donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti

-

obavlja i druge poslove koje provodi u suradnji s Državnim povjerenstvom ili drugim
tijelima.

III.
Županijsko povjerenstvo ima 7 članova od kojih je jedan predsjednik.
Mandat članovima traje 4 godine.
IV.
Članovima Županijskog povjerenstva imenuju se:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Neven Krušelj, Zlatar, Vladimira Nazora 5, za predsjednika,
Žarko Miholić, Zlatar Bistrica, Zagorska ulica 21/A, za zamjenika predsjednika,
Stanko Majdak, Zlatar, Donja Batina 134, za člana,
Damir Fridelj, Budinšćina, Topličica 51, za člana,
Mirko Martinuš, Lobor, Trg Svete Ane 10, za člana,
Mladen Popović, Krapina, Gornja Pačetina 18, za člana,
Radovan Kovačićek, Hrašćina, Donji Kraljevec 8, za člana.

V.
Županijsko povjerenstvo ima sjedište u Krapini, Magistratska 1.
Pomoć u radu i pripremi svih materijala nužnih za postupanje Županijskog povjerenstva obavlja
upravno tijelo Krapinsko-zagorske županije nadležno za poslove vezane uz prirodne nepogode.

VI.
Članovi Županijskog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad po održanoj sjednici i pravo
na naknadu troškova prijevoza pod istim uvjetima kao i članovi radnih tijela koje osniva
Županijska skupština, sukladno Odluci o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih
radnih tijela („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 16/10. i 13/18.).

VII.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje mandat članovima Županijskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovanih točkom 11) Rješenja o izboru
predsjednika, zamjenika predsjednika i članova stalnih radnih tijela Županijske skupštine
(„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 23/17.):
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Nevenu Krušelju, predsjedniku,
Žarku Miholiću, zamjeniku predsjednika,
Stanku Majdaku, članu,
Damiru Fridelju, članu,
Željku Člekoviću, članu,
Mladenu Popoviću, članu,
Radovanu Kovačićeku, članu.
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VIII.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objaviti će se u „Službenom glasniku
Krapinsko-zagorske županije“.

PREDSJEDNICA
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Vlasta Hubicki, dr. vet. med.

DOSTAVITI:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Imenovanima točkom IV. Odluke,
Razriješenima točkom VII. Odluke,
Upravni odjel za opće i zajedničke poslove,
za prilog Zapisniku,
za Zbirku isprava,
„Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“,
Pismohrana.
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