Na temelju članka 12. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda
(“Narodne novine” broj 16/19), članka 21. Statuta Međimurske županije (“Službeni glasnik
Međimurske županije” broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13, 6/14, 2/18, 10/18 –
pročišćeni tekst i 2/20) i članka 62. Poslovnika Skupštine Međimurske županije („Službeni
glasnik Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 6/14, 2/18, 10/18 –
pročišćeni tekst i 2/20), Skupština Međimurske županije je na ___. sjednici održanoj __.__.
2020. godine, donijela

ODLUKU
o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda

Članak 1.
Osniva se Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu Županijsko povjerenstvo), kao stručno radno tijelo za organiziranje i provedbu postupka
procjene štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica
prirodnih nepogoda na području Međimurske županije.
Članak 2.
Postupanja i poslove iz članka 1. ove Odluke, Županijsko povjerenstvo provodi u suradnji s
nadležnim ministarstvima, Vladom Republike Hrvatske i drugim tijelima koja sudjeluju u
određenju kriterija i isplate sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih
nepogoda.
Članak 3.
Članove županijskog povjerenstva imenuje Županijska skupština na razdoblje od četiri
godine. Članovima povjerenstva mogu se imenovati osobe koje imaju dobar ugled i koje
raspolažu potrebnim stručnim znanjima.
Članak 4.
Županijsko povjerenstvo u skladu s odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda obavlja sljedeće poslove:
1. usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava
2. provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne samouprave sa svojeg
područja i jedinice područne (regionalne) samouprave
3. podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne
novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode

4. 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
5. 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
6. imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog
povjerenstva
7. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti
8. obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje provodi
u suradnji s Državnim povjerenstvom.

Članak 5.
Stručne, upravne i druge poslove za Županijsko povjerenstvo usklađuje i obavlja županijsko
upravno tijelo nadležno za poslove poljoprivrede.
Članak 6.
Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Županijskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (“Službeni glasnik Međimurske
županije”, broj 20/2010.).
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku Međimurske
županije”.
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O b r a z l o ž e nj e
uz Prijedlog odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda
Sabor Republike Hrvatske donio je dana 8. veljače 2019. godine Zakon o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Zakon). Danom stupanja na snagu
predmetnog Zakona prestaje važiti Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne
novine“ broj 73/97, 174/04). Zakonom se uređuju nadležna tijela i opis poslova za provedbu
Zakona, kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjena šteta od prirodne
nepogode, način dodjele pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje šteta/posljedica
prirodnih nepogoda, dodjela žurne pomoć, način unosa podataka u Registar šteta od
prirodnih nepogoda, te druga pitanja u vezi s dodjelom pomoći, podnošenja izvješća i
nadzora nad provedbom Zakona.
Prema članku 12. Zakona Županijska skupština imenuje članove Županijskog povjerenstva za
procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu - Županijsko povjerenstvo) na razdoblje
od četiri godine.
Zadaća Županijskog povjerenstva jest, da kao stručno radno tijelo organizira i provodi
postupak procjene štete i dodjele sredstava pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje
posljedica prirodnih nepogoda na području Međimurske županije.
Zakon ne propisuje broj i sastav članova povjerenstava, već samo govori da se mogu
imenovati osobe koje imaju dobar ugled i koje raspolažu potrebnim stručnim znanjima.
U Županijsko povjerenstvo u pravilu se imenuju stručni djelatnici iz upravnih tijela
Međimurske županije, a mogu se imenovati i vanjski stručni djelatnici i predstavnici
poljoprivrednih proizvođača.

Sukladno navedenom Skupštini Međimurske županije na raspravu i donošenje predlaže se
Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda.
Čakovec, rujan 2020.
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