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

prirodnih nepogoda ( “Narodne novine“, broj 16/19) i članka 32. Statuta Šibensko-kninske 

županije ("Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije", broj 8/09, 4/13 i 3/18), Županijska 

skupština Šibensko-kninske županije, na ___  sjednici, od _______________  donosi  

 

 

 

RJEŠENJE 
 

o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta 

od prirodnih nepogoda Šibensko-kninske županije 

 

 

Članak 1 

 

U Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Šibensko-kninske 

županije, imenuju se: 

     

Za predsjednika: 

              -Nikola Blažević, zamjenik župana; 

                                            

Za članove: 

              - Višnja Marasović 

              - Sanja Slavica Matešić, 

              - Ozren Erceg 

              - Marko Čule. 

 

Članak 2. 

 

Županijsko povjerenstvo iz članka 1 ovog Rješenja u skladu s odredbama ovoga 

Zakona obavlja sljedeće poslove: 

1. usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava 

2. provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne 

(regionalne) samouprave sa svojeg područja 

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 3. 

 

Predsjednik i članovi Županijskog povjerenstva iz članka 1. ovog Rješenja imenuju se 

na vrijeme od četiri godine. 

 

Članak 4. 

 

Sredstva za rad Županijskog povjerenstva iz članka 1. ovog Rješenja osigurava se u 

županijskom proračunu. 

Administrativno-tehničke i koordinacijske poslove za Županijsko povjerenstvo za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda obavljat će Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni 

razvoj u okviru redovne djelatnosti. 

 

Članak 5. 

 

Donošenjem ovog  rješenja prestaje važiti Rješenje o imenovanju Povjerenstva za 

Procjenu šteta od elementarnih nepogoda Šibensko-kninske županije od 16. veljače 2016. 

godine (KLASA:302-01/16-01/1; URBROJ:2182/1-01-1-1) i Rješenje o izmjeni Rješenja o 

imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Šibensko-kninske 

županije od 07. kolovoza 2017. godine (KLASA:302-01/17-01/3; URBROJ:2182/1-01-17-1). 

 

Članak 6. 

 

Ovo rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u “Službenom vjesniku 

Šibensko-kninske županije” 

 

          

KLASA: 302-01/19-01 

URBROJ: 2182/1-01-19-1   

Šibenik,  _____________2019. 

 

 

 

 

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA 

ŠIBENSKO-KNINSKE ŽUPANIJE 

 

                                                                                                                             

 

                                                                                                                          PREDSJEDNIK 

 

                                                                                                                         Nediljko Dujić 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Obrazloženje: 

 

Stupanjem na snagu Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

( Narodne novine 16/19) prestao je važiti Zakon o elementarnim nepogodama ( Narodne 

novine 73/97 i 174/04) postojeće Povjerenstvo za procjEnu šteta od elementarnih nepogoda 

nazivom i obavezama se moralo uskladiti sa novim zakonom. 

 
 

 

 

 

 

 

 


