
 

 

       REPUBLIKA HRVATSKA 
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    OPĆINA SIRAČ                                                               

 OPĆINSKO VIJEĆE 

______________________________ 
KLASA: 920-11/19-01/2 

URBROJ: 2111/04-01-19-1 

Sirač, 28.11.2019. 

 

 Temeljem članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda (Narodne novine, broj 16/19) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik 

službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) Općinsko 

vijeće Općine Sirač na svojoj 23. sjednici, održanoj 28. studenog 2019. godine, donijelo je 

 

ODLUKU  

o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu  

šteta od prirodnih nepogoda  

 

Članak 1. 

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

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se: 

1. Emilka Šafar, predsjednik 

2. Igor Supan, član 

3. Damir Grgošević, član 

4. Kristijan Hroh, član 

5. Aleksandar Demeter, član 

 

Članak 2. 

Članovi Povjerenstva imenuju se na razdoblje od četiri godine. 

 

 

Članak 3. 

Povjerenstvo obavlja sljedeće poslove 

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

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 prema Zakonu o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda 

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 Zakona o ublažavanju i uklanjanju 

posljedica prirodnih nepogoda 



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 

Članovi povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s 

odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (Narodne 

novine, broj 16/19). 

 

Članak 4. 

Ova Odluka stupa na snagu  osam dana od dana objave, a objavit će se u Županijskom 

glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije. 

 

 

 

                                             Predsjednik: 

 

                                 _______________________ 

                                  (Stjepan Juraić, ing. stroj.) 


