
         REPUBLIKA HRVATSKA 
SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA 
        ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
        Odbor za izbor i imenovanja 
KLASA: 080-09/19-01/49 
URBROJ: 2176/01-01-19-2 
Sisak, 5. srpnja 2019.   
 
 Na temelju članka 46. Poslovnika Županijske skupštine Sisačko-moslavačke županije 
("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije", broj 14/09, 5/10, 2/11, 3/13 i 29/18), 
Odbor za izbor i imenovanja na 12. sjednici održanoj 5. srpnja 2019. godine, razmatrao je 
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije i donio sljedeći   
 

 
Z A K L J U Č A K 

 
 

I. 
 

 Utvrđuje se Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova 
Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije.   
  

II. 
 

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 
imenuju se: 
 - za predsjednika 
 1. Marin Čačić 
 
 - za tajnika 
 2. Zlatko Repač 
 
 - za članove 
 3. Ivica Florijanović 
 4. Mario Pomahač 
 5. Ivica Šoštarić 
 6. Vladimir Ožanić 
 7. Jakov Pranjić 
  

III. 
 

 Predlaže se Županijskoj skupštini da donese Rješenje o imenovanju predsjednika, 
tajnika i članova Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije. 
 

PREDSJEDNIK ODBORA 
 
 

mr. Mijo Šepak, v.r. 



 

  PRIJEDLOG 
Na temelju članka 12. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i 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 ___________ 
2019. godine, donijela je  

RJEŠENJE 
o imenovanju predsjednika, tajnika i članova 

Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 
Sisačko-moslavačke županije 

 
I. 

U Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije 
imenuju se: 
- za predsjednika 
1. Marin Čačić 
 
- za tajnika 
2. Zlatko Repač 
 
- za članove 
3. Ivica Florijanović 
4. Mario Pomahač 
5. Ivica Šoštarić 
6. Vladimir Ožanić 
7. Jakov Pranjić 

II. 
 Mandat članova Povjerenstva iz točke I. ovog Rješenja traje četiri godine. 
 

III. 
 Ovim Rješenjem stavnja se izvan snage Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i 
članova Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 28/17) i Odluka o 
imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke 
županije („Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije“, broj 35/14). 
 

IV. 
Ovo Rješenje 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. 



 
OBRAZLOŽENJE 

UZ PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA, TAJNIKA I ČLANOVA 
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

SISAČKO-MOSLAVAČKE ŽUPANIJE 
 
 
PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE RJEŠENJA 

Pravni temelj za donošenje ovog Rješenja sadržan je u članku 12. Zakona o 
ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) 
 
OCJENA STANJA, OSNOVNA PITANJA KOJA TREBA UREDITI 

Danom stupanja na snagu novoga Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.), prestao je važiti Zakon o zaštiti od 
elementarnih nepogoda ("Narodne novine" broj 73/97. i 174/04.). Zakonom o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Zakon) uređeni su kriteriji i 
ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, procjenu šteta od prirodne nepogode, dodjelu 
pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih na 
području Republike Hrvatske. Registar šteta od prirodnih nepogoda te druga pitanja u vezi s 
dodjelom pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda. 

Županijska skupština Sisačko-moslavačke županije donijela je na 4. sjednici 23. 
studenog 2017. godine Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda ("Službeni glasnik Sisačko-moslavačke županije " 
broj 28/17.). Ovim prijedlogom Rješenja ne mijenjaju se članovi Povjerenstva imenovani 
Rješenjem iz 2017. godine, već se usklađuje s novim Zakonom o  ublažavanju i uklanjanju 
posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.) 
 

Članove županijskog povjerenstva temeljem članka 12. stavak 1. Zakona imenuje 
županijska skupština na razdoblje od četiri godine. Sukladno članku 44. Zakona županijska 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda nastavljaju s radom do imenovanja 
županijskog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda sukladno novome Zakonu.  
 

Slijedom navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini Sisačko-moslavačke županije 
donošenje Rješenja u tekstu koji glasi: Rješenje o imenovanju predsjednika, tajnika i članova 
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije. 
 
SREDSTVA ZA PROVOĐENJE RJEŠENJA 

Sredstva za provođenje ovog Rješenja osigurana su u Proračunu Sisačko-moslavačke 
županije za 2019. godinu. 
 
PRILOG 
 

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika, tajnika i članova Povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Sisačko-moslavačke županije. 
 
 


