
Na temelju članka 12., st. 1. Zakon o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(„Narodne novine“, br. 16/19.) i članka 22. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije 

("Službeni glasnik Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 6/18.) 

Županijska skupština Dubrovačko - neretvanske županije, na 15. sjednici, održanoj 13. ožujka 

2020., donijela je 

 

ODLUKU 

o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva  

za procjenu štete od elementarnih nepogoda  

 

I. 

 

Osniva se Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda (u daljnjem 

tekstu: Županijsko povjerenstvo). 

Za članove Županijskog povjerenstva imenuju se: 

1.________________________, predsjednik, 

2. ________________________, tajnik, 

3. ________________________, član, 

4. ________________________, član, 

5. ________________________, član, 

6. ________________________, član, 

7. ________________________, član, 

8. ________________________, član, 

9. ________________________, član. 

Članovi Županijskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

 

II. 

Zadaće Županijskog povjerenstva su slijedeće: 

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. 

 

 

 

 

 



III. 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju Županijskog 

povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda (Službeni glasnik, broj 10/97. i 

5/16.) 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku Dubrovačko – 

neretvanske županije. 

 

KLASA: 361-07/16-01/01 

UR.BROJ: 2117/1-04-20-06 

Dubrovnik, 15. ožujka 2020. 

 

Predsjednica 

      Županijske skupštine 

 

dr. sc. Vilma Kosović, dr. med 

 

 

 

 

Dostaviti: 

1. Imenovanima, 

2. Županijska skupština – ovdje, 

3. Službeni glasnik – ovdje, 

4. Upravni odjel za gospodarstvo i more – ovdje, 

5. Pismohrana 



Na temelju članka 35. Statuta Dubrovačko - neretvanske županije ("Službeni glasnik 

Dubrovačko - neretvanske županije", broj 7/09., 10/10., 3/13. i 8/16.), Župan Dubrovačko - 

neretvanske županije, donio je 

 

 

 

 

Z A K LJ U Č A K 

 

 

 

Utvrđuje se Prijedlog odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu 

štete od elementarnih nepogoda te prosljeđuje Skupštini Dubrovačko - neretvanske županije na 

raspravu i donošenje. 

 

 

 

KLASA: 361-07/16-01/01 

UR.BROJ: 2117/1-04-20-05 

Dubrovnik, 5. ožujak 2020. 

 

 

         

 

             Župan 

 

             Nikola Dobroslavić 

  

 

 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Županijska skupština, ovdje 

2. Evidencija, ovdje 

3. Pismohrana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


	Odluka povjerenstvo elementarna nepogoda



