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Temeljem članka 14. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda 

(Narodne novine broj 16/19) i članka 31. Statuta Grada Mursko Središće („Službeni glasnik 

Međimurske županije“ br. 9/09, 5/13, 03/18 i 02/19), Gradsko vijeće Grada Mursko Središće na 

12.sjednici održanoj dana 04.04.2019.godine donosi 

 

ODLUKU 
o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva  

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda  

 

 

Članak 1. 

Ovom se Odlukom osniva Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

za područje Grada Mursko Središće u koje se imenuju: 

MILJENKO ZOBIĆ iz Murskog Središća, Frankopanska 72  predsjednik 

DRAGUTIN STOJKO iz Hlapičine 84      član 

MILJENKO ŠTEFANIĆ iz Murskog Središća, Istarsko naselje 5  član 

 

 

 

Članak 2. 

Povjerenstvo iz prethodnog članka ove Odluke obavlja sljedeće poslove: 

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

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 

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 (Narodne novine broj 16/19) 

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti 

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom 
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Članak 3. 

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

Međimurske županije“.  

Ova Odluka dostavlja se po stupanju na snagu Povjerenstvu za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda Međimurske županije. 

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA MURSKO SREDIŠĆE 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA 

 

 

 

            PREDSJEDNIK 

GRADSKOG VIJEĆA: 

Zvonko Vrtarić, dipl.ing. 

 

 


