


           PRIJEDLOG 
  

  

 

 Na temelju članka 28. Statuta Sisačko-moslavačke županije („Službeni glasnik 
Sisačko-moslavačke županije“, broj 11/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 5/18), Županijska skupština 

Sisačko-moslavačke županije na ___. sjednici održanoj _____________ 2018. godine, 

donijela je 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od  
elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu 

 

 

I. 

 

 Prihvaća se Izvješće o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu. 

 

II. 

 

 Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 
glasniku Sisačko-moslavačke županije“. 

 

 

 

KLASA: 

URBROJ: 

Sisak, 

 

 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

 

 

PREDSJEDNICA 

ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

  Ivanka Roksandić, prof. 
  

 

 

 

 

 

 

 



     

 

 

 
          REPUBLIKA HRVATSKA 

SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 

          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih  

    nepogoda Sisačko-moslavačke županije 

KLASA: 361-07/18-01/01 

URBROJ: 2176/01-01-18-119 

Sisak, 20. rujna 2018. 

 

 

                                                               I  Z  V  J  E  Š  Ć  E 

 

o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 

županije i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje posljedica  elementarnih nepogoda 

tijekom 2017. godine. 

 

 Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije u sastavu: predsjednik i 6 članova, osnovano je Odlukom Županijske skupštine o 
osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije (“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 28/17.). 
 U 2017. godini Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-

moslavačke županije održalo je 4 sjednice. U razmatranom razdoblju na prijedlog 

Županijskog povjerenstva, temeljem zahtjeva povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda jedinica lokalne samouprave, Župan Sisačko-moslavačke županije svojim 
odlukama proglasio je elementarnu nepogode 06 – tuča (u 1 općini) i elementarnu nepogodu 
07 – mraz (u 2 općine i 4 grada). 
Za naknadu troškova za rad članova Povjerenstva na sjednicama isplaćeno je u 2017. godini 
ukupno 3.600,00 kuna. 

 Temeljem završnih izvješća Povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda jedinica lokalne samouprave o počinjenoj šteti od proglašenih elementarnih 
nepogoda, Županijsko povjerenstvo predložilo je Županijskoj skupštini donošenje Odluke o 

dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije 

za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije 
tijekom 2017. godine u iznosu od Proračunom planiranih 100.000,00 kuna, koja je donesena 
na 5. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2017. godine (“Službeni glasnik 

Sisačko-moslavačke županije” broj 33/17.) i Odluke o dopuni Odluke o dodjeli bespovratne 

financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje 
posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije tijekom 2017. 

godine koja je donesena na 7. sjednici Županijske skupštine održanoj 08. svibnja 2018. godine 
(“Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije” broj 15/18). Sve jedinice lokalne 

samouprave dostavile su izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava županijske pomoći. 
Županijsko povjerenstvo smatra da se sva izvješća mogu prihvatiti.  
 

Prilog: Pregledna tablica elementarnih       

             nepogoda u 2017. godini 

 

                                                                             PREDSJEDNIK POVJERENSTVA 

 

 

                                                                                               Marin Čačić 

 



PREGLEDNA TABLICA UKUPNIH ŠTETA OD 

ELEMENTARNIH NEPOGODA U SISAČKO-MOSLAVAČKOJ ŽUPANIJI U 2017. 
GODINI 

 

 

I. Elementarna nepogoda 06 - tuča 

 

Datum proglašenja Gradovi i  Općine Procijenjena šteta u kn 

28. rujan 2017. Općina Lekenik 73.338,40 

                Ukupno: 
Proglašena E.N. 06- tuča 

JLS: 1 
73.338,40 

 

 

II. Elementarna nepogoda 07 - mraz 

 

Datum proglašenja Gradovi i  Općine Procijenjena šteta u kn 

28. travnja 2017. 

Općina Velika Ludina 15.304.699,92 

Grad Glina 1.197.463,98 

Grad Novska 485.199,81 

Grad Petrinja 211.320,80 

Grad Popovača 3.180.840,17 

Ukupno: 
Proglašena E.N. 07-mraz    

JLS: 5  
20.379.524,68 

03. svibnja 2017. Općina Lekenik 1.719.935,15 

                Ukupno: 
Proglašena E.N. 07- mraz 

JLS: 1 
1.719.935,15 

  Ukupno: 
Proglašene E.N. (07-mraz) 

JLS: 6 
22.099.459,83 

 

 

Ukupno:  

Proglašene E.N.                              
(06-tuča) i (07-mraz)) 

JLS: 7 

22.172.798,23 

 

 
 



                                                               Z A P I S N I K 

 

 

S 8. sjednice Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije održane 20. rujna 2018. godine s početkom u 14,30 sati u sjedištu Sisačko-

moslavačke županije, S. i A. Radića 36, Sisak. 
 

Sjednici su prisustvovali: Marin Čačić, Jakov Pranjić, Vladimir Ožanić, Ivica Šoštarić i Zlatko 

Repač. 
 

Odsutni: Ivica Florijanović, Mario Pomahač. 
 

Sjednicu je otvorio predsjednik Povjerenstva gosp. Marin Čačić, te predložio slijedeći  
 

 

                                                              DNEVNI RED 

 

 

1. Usvajanje zapisnika s 7. telefonske sjednice održane 02. kolovoza 2018. godine. 

 

2. Upoznavanje Povjerenstva s zahtjevom Grada Petrinje za proglašenje elementarne 
nepogode u 2018. godini. 

 

3. Analiza izvješća Povjerenstva gradova i općina o namjenskom utrošku sredstava 

pomoći Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih 
nepogoda u 2017. godini. 

 

4. Usvajanje Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

Sisačko-moslavačke županije i utrošku sredstava pomoći za ublažavanje posljedica 
elementarnih nepogoda tijekom 2017. godine. 

 

5. Usvajanje Prijedloga Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. 

godinu. 

 

6. Razno 

 

 

Nakon što je dnevni red jednoglasno usvojen, prešlo se na raspravu po točkama dnevnog reda. 
 

Ad. 1.  

 

          Predsjednik Povjerenstva gosp, Marin Čačić predložio je usvajanje zapisnika s 7. 

sjednice Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije koji je jednoglasno usvojen. 

 

Ad. 2.  

 

         Članovi Povjerenstva upoznati su s zahtjevom Grada Petrinje za proglašenje 
elementarne nepogode. Predsjednik Povjerenstva izvještava kako je od Grada Petrinje tražena 



dodatna dokumentacija iz koje bi bilo vidljivo što je uzrok traženja elementarne nepogode 04 
– Poplava za poduzetničku zonu Mošćenica – Poljana. 

 

Ad. 3. 

 

 Povjerenstvu su dostavljena izvješća gradova i općina o namjenskom utrošku 
sredstava pomoći Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih 
nepogoda u 2017. godini. 

 

Ad. 4. 

 

 Članovi Povjerenstva upoznati su s Izvješćem o radu Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije u 2017. godini s posebnim osvrtom na 

izvješće o utrošku sredstava pomoći Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica 
elementarnih nepogoda u 2017. godini dodijeljenih u iznosu 100.000,00 kn temeljem Odluke 

o dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije 
za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Županije tijekom 2017. godine 

koja je donesena na 5. sjednici Županijske skupštine održanoj 21. prosinca 2017. godine 

(„Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 33/17) i Odluke o dopuni Odluke 

dodjeli bespovratne financijske pomoći gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije 
za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda na području Sisačko-moslavačke županije 
tijekom 2017. godine koja je donesena na 7. sjednici Županijske skupštine održanoj 08. 

svibnja 2018. godine („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“ broj 15/18) te 

preglednom tablicom izvješća o utrošku dodijeljene bespovratne financijske pomoći 
gradovima i općinama Sisačko-moslavačke županije za ublažavanje posljedica elementarnih 
nepogoda na području Županije tijekom 2017. godine. 

 

Ad. 5. 

 

 Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu dostavlja se na 

usvajanje.  

 

 

        Slijedom navedenog doneseni su slijedeći: 
 

 

Z a k l j u č c i 

 

 

1. Prijedlog Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda i 

utrošku sredstava pomoći za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda tijekom 
2017. godine s Preglednom tablicom elementarnih nepogoda u 2017. godini 

jednoglasno je usvojen. 

 

2. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o radu Povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije za 2017. godinu jednoglasno je 

usvojen.   

 

                          



Sjednica je s radom završila u 15,30 sati. 

 

 

Zapisnik sastavio:                                                              PREDSJEDNIK POVJERENSTVA: 

                 

                                                                     

       Zlatko Repač                                                                                           Marin Čačić 

 

 

KLASA: 361-07/18-01-01 

URBROJ: 2176/01-01-18-120 

Sisak, 20. rujna 2018.                                                                                                                                    


