
 
 

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

nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 24. Statuta Općine Barban („Službene novine 

Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22) Općinsko vijeće Općine Barban na sjednici 

održanoj dana 5. rujna 2022. godine donosi   

 

ODLUKU  

o imenovanju predsjednika i članova Općinskog povjerenstva  

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

 

Članak 1. 

U Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Općine Barban (u daljnjem 

tekstu: Općinsko povjerenstvo) imenuju se: 

1. Serđo Bile - za predsjednika/cu 

2. Stanko Beloč - člana/icu 

3. Grozdana Dobran - člana/icu. 

 

Članak 2. 

Općinsko povjerenstvo iz članka 1. ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 

− utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine Barban, 

− unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 

− unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta Županijskom 

povjerenstvu, 

− raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima, 

− prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju 

šteta od prirodnih nepogoda sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne Novine“ broj 16/19, u daljnjem tekstu: Zakon), 

− 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, 

− surađuje sa Županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona, 

− donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

− obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa Županijskim 

povjerenstvom. 

 

Članak 3. 

Članovi Općinskog povjerenstva imenuju se na razdoblje od 4 godine.  

 

Članak 4. 

Članovi Općinskog povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad, a ista se utvrđuje posebnom 

Odlukom načelnika. 

 

 



Članak 5. 

Stručne i administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Upravni odjel za opće 

poslove, prostorno uređenje, komunalni sustav i imovinu Općine Barban. 

 

Članak 6. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenim novinama Općine 

Barban“. 

 

 

 

KLASA: 920-11/22-01/01 

URBROJ: 2163-12-02-22-2 

Barban, 5. rujna 2022. godine 
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O B R A Z L O Ž E N J E 

 

 

I. PRAVNI TEMELJI ZA DONOŠENJE AKTA 

Pravni temelji za donošenje Akta sadržani su u članku 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 24. Statuta Općine 

Barban („Službene novine Općine Barban“ broj 22/13, 12/18, 60/21 i 4/22). 

 

 

II. PRIKAZ STANJA I RAZLOZI ZA DONOŠENJE AKTA  

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda propisano je da članove i 

broj članova općinskog povjerenstva imenuje općinsko vijeće na razdoblje od četiri godine i o 

njihovu imenovanju obavještava županijsko povjerenstvo.  

Povjerenstva obavljaju sljedeće poslove: 

− utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine, 

− unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta 

− unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu  

− raspoređuju dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima  

− prate i nadziru namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema ovom Zakonu  

− izrađuju 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 

−  surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga Zakona  

− donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti  

− obavljaju druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvima. 

Iz svega navedenog predlaže se donošenje Akta u predloženom tekstu. 

 

 

III. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA  

Za provedbu ovog Akta nije potrebno osigurati dodatna financijska sredstva. 

 

 


