
Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 32. Statuta općine Oriovac („Službeni  
vjesnik Brodsko-posavske županije br. 10/07, 7/13 I 4/18), Općinsko vijeće općine 
Oriovac na 17.sjednici održanoj   24.09.2019.godine donosi 

 
R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Općinskog  povjerenstva općine Oriovac 

za procjenu šteta od prirodnih nepogoda 

 

I. 

Ovim  Rješenjem  osniva  se Općinsko   povjerenstvo  općine Oriovac za  procjenu  šteta  
od  prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Općinsko  povjerenstvo) i imenuju njegovi 
članovi. 
Općinsko  povjerenstvo čine predsjednik i četiri člana. 

 
II. 

U Općinsko povjerenstvo se imenuju slijedeći članovi: 

1. Marija Milašin               - predsjednik 

2. Marina Buketa Kršić     - član 

3. Iva Ivezić                      - član 

4. Zdenko Margetić          - član 

5. Mirko Beketić              - član 

 
III. 

U izvršavanju svoje zadaće Gradsko povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

- utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje  općine Oriovac; 

- unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta; 

- unosi i prosljeđuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu; 

- raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima; 

- prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu   sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda prema Zakonu; 

- 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; 

- surađuje s županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona; 

- donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti; 

- obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokrugau suradnji s županijskim 

povjerenstvom. 

IV. 

Općinsko  povjerenstvo radi na sjednicama koje saziva predsjednik  Općinskog povjerenstva. 
Općinsko  povjerenstvo odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova. 
O radu Općinskog  povjerenstva vodi se zapisnik. 



Stručne i  administrativne  poslove  za  povjerenstvo  obavlja  Jedinstveni upravni odjel općine 
Oriovac. 

V. 

Mandat imenovanih članova  Općinskog  povjerenstva iz točke II. ovog Rješenja traje četiri godine. 

 

VI. 

 

Stupanjem na snagu ovog Rješenja prestaje važiti Odluka o imenovanju Općinskog povjerenstva 

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije 

br.13/2017). 

 

 

VII. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom vjesniku Brodsko-posavske 

županije. 

 

 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE ORIOVAC 

 

 

Klasa: 022-01/19-01/53 

Urbroj: 2178/10-01-19-1 

 

Oriovac,   24.09.2019.godine. 

 

 

                                                                                                                   PREDSJEDNIK VIJEĆA 

                                                                                                                      OPĆINE ORIOVAC 

 

                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       Josip Jagodar, mag.edu.                      

 

 

 

 
 


