
                          
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
KLASA: 023-01/20-04/11-59
URBROJ: 2170/01-15-00-20-31
Rijeka, 10. 2. 2020.

Gradonačelnik je 10. veljače 2020. godine donio sljedeći 

z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

                                                                             mr.sc. Vojko OBERSNEL

#potpis#

Dostaviti: 
1. Gradskom vijeću, n/r predsjednika
2. Odjel za gradsku samoupravu i upravu,
n/r mr.sc. Mladena Vukelića, Marijana Vundaća,
Vinka Randića
3. Ured Grada, n/r Mirne Pavlović-Vodinelić i Federike Nikolić



                              
R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA
               Gradonačelnik
Rijeka, 10. 2. 2020.

Gradsko vijeće Grada Rijeke
n/r predsjednika Andreja Poropata 

Na temelju članka 58. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-

goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 

7/14, 12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst) podnosim Gradskom vijeću Grada Rijeke 

na razmatranje i usvajanje Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog 

povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke.

Na temelju članka 66. stavka 3. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Rijeke 

(„Službene novine Primorsko-goranske županije“ broj 29/09, 14/13, 22/13-ispr. i 

„Službene novine Grada Rijeke“ broj 10/17, 14/18 i 2/19-pročišćeni tekst) za 

izvjestitelje na sjednici Gradskog vijeća Grada Rijeke određuju se mr.sc. Vojko 

Obersnel i mr.sc. Mladen Vukelić, pročelnik Odjela za gradsku samoupravu i upravu.

GRADONAČELNIK

mr.sc. Vojko OBERSNEL
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R E P U B L I K A   H R V A T S K A
PRIMORSKO-GORANSKA  ŽUPANIJA 

            GRAD RIJEKA

Odjel za gradsku  samoupravu i upravu
KLASA: 112-01/20-02/5
URBROJ: 2170/01-09-00-20-1

Rijeka, 7. 2. 2020.

GRADONAČELNIKU GRADA RIJEKE
- ovdje  -

Predmet:  Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda Grada Rijeke

Izradio:
Vinko Randić
RAVNATELJ:
Marijan Vundać

Pročelnik

    mr.sc. Mladen Vukelić

                     #potpis#



O b r a z l o ž e nj e

Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 
16/19) – u daljnjem tekstu: Zakon, uređuju se kriteriji i ovlasti za proglašenje prirodne nepogode, 
procjena štete od prirodne nepogode, dodjela 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.

Sukladno članku 8. Zakona, poslove u vezi s procjenom štete i dodjele sredstava pomoći 
za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda obavljaju Državno 
povjerenstvo te županijska i gradska odnosno općinska povjerenstva za procjenu šteta od 
prirodnih nepogoda. Članovima povjerenstava mogu se imenovati osobe koje imaju dobar ugled i 
koje raspolažu potrebnim stručnim znanjima.

Članak 14. Zakona odnosi se na općinska odnosno gradska povjerenstva za procjenu šteta 
od prirodnih nepogoda te određuje da članove i broj članova gradskog povjerenstva imenuje 
gradsko vijeće na razdoblje od četiri godine i o njihovu imenovanju obavještava županijsko 
povjerenstvo.

Povjerenstva obavljaju sljedeće poslove:

1. utvrđuju i provjeravaju visinu štete od prirodne nepogode za područje grada

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 prema Zakonu

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

7. surađuju sa županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona

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

Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici održanoj 18.2.2016. donijelo je Odluku o 
imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
(„Službene novine Grada Rijeke“ broj 3/16), sukladno tadašnjem zakonskom propisu, koji su 
imenovani na razdoblje od četiri godine.

S obzirom na to da istječe razdoblje na koje su članovi imenovani, nužno je imenovati novo 
povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke, za sljedeće četverogodišnje 
razdoblje.

S obzirom na navedeno, predlaže se da Gradonačelnik Grada Rijeke donese sljedeći

Z a k l j u č a k

1. Utvrđuje se Prijedlog odluke o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za 
procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke, u predloženom tekstu.

2. Prijedlog odluke iz točke 1. ovoga zaključka prosljeđuje se Gradskom vijeću Grada 
Rijeke na razmatranje i usvajanje.



Na temelju članka 14. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19) i članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine 
Primorsko-goranske županije“ broj 24/09, 11/10 i 5/13 i "Službene novine Grada Rijeke" broj 7/14, 
12/17, 9/18 i 11/18-pročišćeni tekst), Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici ___________ 2020. 
godine, donijelo je 

ODLUKU
o imenovanju članova Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od

prirodnih nepogoda Grada Rijeke

Članak 1.

U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda Grada Rijeke (u daljnjem 
tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:

1. Jelena Lovrić Jukić, dipl.iur., Odjel gradske uprave za komunalni sustav, za predsjednicu,
2. Tatjana Vučković, dipl.ing.građ., Odjel gradske uprave za razvoj, urbanizam, ekologiju i 

gospodarenje zemljištem, za članicu,
3. Dejan Blažić, dipl.ing.građ.,  Odjel gradske uprave za gospodarenje imovinom, za člana,
4. Marijan Vundać, dipl.iur., Odjel za gradsku samoupravu i upravu, za člana,
5. Srđan Knežević, dipl.oec., Odjel gradske uprave za financije, za člana.

Članak 2.

Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

  Članak 3.

Poslovi Povjerenstva utvrđeni su člankom 14. stavkom 2. Zakona o ublažavanju i 
uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda.

  Članak 4.

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Odjel gradske uprave za razvoj, 
urbanizam, ekologiju i gospodarenje zemljištem. 

  Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenim novinama 
Grada Rijeke“.
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