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PREDMET:                                            Rješenje o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za 

/ prijedlog/                                              procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Trogira 

 

 

 

 

PRAVNI TEMELJ:                                Pravni temelj za donošenje ovog Rješenja sadržan je u članku              

                                                                14. stavak 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica  

                                                                prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19), i čl.26.  

                                                                Statuta Grada Trogira (''Službeni Glasnik Grada  Trogira '' br.  

                                                                04/13, 9/13, 06/14, 1/18 i 3/19) 

 

 

 

NOSITELJ IZRADE:                            Upravni odjel za javne potrebe, opće poslove i imovinu grada  

 

 

 

 

 

PREDLAGATELJ:                                Odbor za izbor i imenovanje   

 

 

 

 

 

DONOSITELJ:                                       Gradsko vijeće Grada Trogira 

 

 

 

 

 

IZVJESTITELJ:                                     Privremeni pročelnik Upravnog odjela za javne potrebe, opće  

                                                                poslove i imovinu grada   

 

 

 

 

 

 

                                                                Trogir, srpanj 2019.g. 



 

Obrazloženje 

uz prijedlog Rješenja o imenovanju članova Gradskog povjerenstva 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (“Narodne novine” broj 16/19) 

koji je stupio na snagu 23. veljače o.g., uređeni su kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, 

procjena štete od prirodne nepogode, dodjela 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. 

Ovim Zakonom između ostalog utvrđena su i nadležna tijela za provedbu ovoga Zakona a to su: Vlada 

Republike Hrvatske, povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, nadležna ministarstva, 

jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i Grad Zagreb. 

 

Člankom 14. stavkom 1. Zakona propisano je da članove i broj članova općinskog odnosno gradskog 

povjerenstva imenuje gradsko odnosno općinsko vijeće, na razdoblje od četiri (4) godine, dok je 

stavkom 2. propisano koje poslove Povjerenstvo obavlja. 

Člankom 23. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Trogira (»Službeni glasnik Grada Trogira« broj 4/13, 

10/14 i 1/18), propisano je da Povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje imenuje Gradsko 

vijeće. 

Nadalje člankom 44. stavkom 2. Zakona utvrđuje se obveza imenovanja Povjerenstva u roku od šest 

mjeseci od stupanja na snagu Zakona. 

Slijedom navedenog, predlaže se donošenje Rješenja  o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

 

Upravni odjel za javne potrebe, 

opće poslove i imovinu grada 

 

     Privremeni Pročelnik: 

     Frane Žižak, mag.oec.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na temelju članka 14. stavka 1. i 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(“Narodne novine” broj 16/19), članka 26. Statuta Grada Trogira ('' Službeni glasnik Grada Trogira'' 

broj 04/13, 09/13, 6/14, 1/18 i 3/19), i članka 23. Poslovnika Gradskog vijeća ('' Službeni glasnik 

Grada Trogira '' broj 4/13, 10/14 i 1/18),  Gradsko vijeće Grada Trogira na 20. sjednici održanoj      

srpnja 2019.g. donosi:   

P r i j e d l o g 

R j e š e nj a 

o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda 

 

I 

Za članove Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenuju se: 

  

          1. ………………………… predsjednik 

          2. ………………………… član 

          3. ………………………… član 

          4. ………………………… član 

          5. ………………………… član   

 

II 

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

III 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Rješenja obavlja sljedeće poslove:  

1. utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje općine odnosno grada; 

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

3. unosi i prosljeđuju 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 ovom Zakonu;  

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 ovoga Zakona; 

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

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

povjerenstvima. 

 

IV 
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Gradski upravni odjel za javne potrebe, opće 

poslove i imovinu grada. 

 

V 
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenom glasniku Grada  

Trogira«. 

  

KLASA:                                                PREDSJEDNIK 

URBROJ:                                                                                              GRADSKOG VIJEĆA 

Trogir,      srpanj 2019.g.   Ante Piteša, ing. 

 


