
          PRIJEDLOG 

 

Na temelju odredbe članka 14. stavka 1. i članka 44. stavka 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“  broj 16/19), članka 35. stavka 1. točke 3.  i članka 

38. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 33/01, 60/01, 

129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 – pročišćeni tekst, 137/15 – ispravak i 123/17) i 

članka 32. Statuta Grada Jastrebarskog („Službeni vjesnik Grada Jastrebarskog“, broj 1/18), Gradsko 

vijeće Grada Jastrebarskog na __  sjednici, održanoj _______ 2019. donosi 

 

 

Z A K L J U Č A K 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 Grada Jastrebarskog 

 

 

I. 

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Jastrebarskog imenuju se: 

 

1. Željko Banjavčić, za predsjednika; 

2. Dragica Režek, za člana; 

3. Tomislav Ciban, za člana 

4. Marijan Boričević, za člana 

5. Zdravko Režek, za člana. 

 

II. 

Osobe utvrđene točkom I. ovog Zaključka imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

III. 

Povjerenstvo iz točke I. ovog Zaključka 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 sukladno Zakonu; 

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

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih županijskom 

povjerenstvu putem Registra šteta; 

7. surađuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi  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. 

Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku 

Grada Jastrebarskog“. 
 

KLASA:  

URBROJ: 

Jastrebarsko,  2019.    

     

    PREDSJEDNICA 

            GRADSKOG VIJEĆA 

                   GRADA JASTREBARSKOG: 

                          Željka Kovačić, prof. 


