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 Na temelju članka 27.  Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (N.N. br. 73/97 i 

174/04) , članka 33. i 36.  Statuta Općine Krapinske Toplice (Sl.gl.KZŽ. br. 16/09. I 8.A/13) i 

članka 28. Poslovnika o radu Općinskog vijeća Općine Krapinske Toplice (Službeni glasnik 

KZŽ broj: 21/09, 14/12 i 8.A/13)  Općinsko vijeće Općine Krapinske Toplice na 4. sjednici 

održanoj dana 08.08.2013.g. donijelo je 

 

 

                O   D   L   U   K   U 

            o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu 

    šteta od elementarnih nepogoda  

 

 

 Članak 1. 

 Osniva se Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na području 

Općine Krapinske Toplice ( u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo). 

 

      Članak 2. 

Općinsko povjerenstvo ima predsjednika i  četiri člana. 

 

     Članak 3. 

 U Općinsko povjerenstvo imenuju se: 

 1. Ivan Halapir, Vrtnjakovec 59, Krapinske Toplice - predsjednik 

 2. Ivan Šturman, Klokovec 267, Krapinske Toplice - član 

 3.  Alenka Bednjanec, Zagrebačka 16a, Krapinske Toplice -  članica 

 4.  Mario Halapir, Jasenovec Zagorski 28, Krapinske Toplice - član 

5.  Stjepan Gradiški, Klokvec 128, Krapinske Toplice - član 

 Općinsko povjerenstvo imenuje se na vrijeme od četiri godine. 

 

 

      Članak 4. 

 Općinsko povjerenstvo obvezno je odmah, nakon nastanka nepogoda, odnosno 

njezinih posljedica, a najkasnije u roku od 8 (osam) dana podnijeti izvješće o elementarnoj 

nepogodi i to: Državnom povjerenstvu, Županijskom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu. 

 Izvješće iz stavka 1. ovog članka mora sadržavati podatke o području zahvaćenom 

nepogodom izraženo u hektarima, imovini, posljedicama za stanovništvo i gospodarstvo i 

prvoj procjeni štete. 

  



      Članak 5. 

 Općinsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

1. utvrđuje štetu na području Općine Krapinske Toplice te organizira i usklađuje 

njezinu procjenu, 

2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom, 

3. potvrđuje štetu, za čije otklanjanje odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz 

Proračuna Općine Krapinske Toplice, 

4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom 

postupku, na temelju izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva, 

5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode, 

6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku, 

7. za Općinsko poglavarstvo Općine Krapinske Toplice i županijsko povjerenstvo 

izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava od pomoći, 

8. predlaže visinu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica od 

elementarnih nepogoda u Proračunu Općine Krapinske Toplice 

9. obavlja i druge poslove određene Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda, 

odnosno poslove koje mu povjeri Državno i Županijsko povjerenstvo. 

 

Članak 6. 

 Sredstva za rad Općinskog povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Općine Krapinske 

Toplice. 

 

      Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u «Službenom 

glasniku» Krapinsko-zagorske županije. 

 

 
     OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRAPINSKE TOPLICE  
  

     

        Predsjednica Općinskog vijeća 

        Karmelita Pavliša, dipl.oec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


