
REPUBLIKA HRVATSKA

KARLOVAČKA ŽUPANIJA

OPĆINA NETRETIĆ

OPĆINSKO VIJEĆE
KLASA: 920-11/19-01/02
URBROJ: 2133/11-06-19-2
U Netretiću, 31. srpnja 2019. 

Na temelju  članka 14.  Zakona o ublažavanju i  uklanjanju posljedica  prirodnih
nepogoda (″Narodne novine″  broj  16/19)  te  članka 28.  Statuta  Općine Netretić  („Glasnik
Općine Netretić“ broj 03/13, 02/18 i 03/18), Općinsko vijeće Općine Netretić  na 16. redovnoj
sjednici održanoj dana 31. srpnja 2019.  godine donijelo je

O   D   L   U   K   U

o imenovanju članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda

Članak 1.

U  Općinsko  povjerenstvo  za  procjenu  šteta  od  prirodnih  nepogoda  Općine
Netretić (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Ivan Frketić, za člana
2. Biserka Džaja, za člana,
3. Ivan Lorković, za člana.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

Članak 3.

Članovi Povjerenstva obavljaju sljedeće poslove:
1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje općine, 
2. unose podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta,
3. unose i prosljeđuju putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom

povjerenstvu,
4. raspoređuju  dodijeljena  sredstva  pomoći  za  ublažavanje  i  djelomično

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima,
5. prate  i  nadziru  namjensko  korištenje  odobrenih  sredstava  pomoći  za

djelomičnu sanaciju šteta od prirodnih nepogoda,
6. izrađuju izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći  i  sredstava

pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavljaju ih
županijskom povjerenstvu putem Registra šteta,
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7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona o ublažavanju i
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda (″Narodne novine″ broj 16/19),

8. donose plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti,
9. obavljaju  druge  poslove  i  aktivnosti  iz  svojeg  djelokruga  u  suradnji  sa

županijskim povjerenstvima.

Članak 4.

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), u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od Općine
Netretić za učinjene propuste.

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Glasniku Općine
Netretić“.

DOSTAVITI:
1. Članovima Povjerenstvima, svima,
2. Ured državne uprave u KŽ, n/p 

predstojnice, Križanićeva 11, Karlovac,
3. Općinski načelnik, ovdje,
4. Pročelnica JUO, ovdje,
5. Referent za komunalno gospodarstvo – 

komunalni i poljoprivredni redar, ovdje,
6. Referent za financije i proračun, ovdje,
7. Dokumentacija, ovdje,
8. Za objavu, ovdje,
9. PISMOHRANA.-

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA:
Tomislav Frketić


