
  
Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 

73/97 i 174/04) i članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14), Skupština Međimurske županije je 
na ___. sjednici, održanoj ________2014. godine, donijela 
 
 
 
 

O D L U K U  
o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 
 
 
 

Članak 1. 
 U Odluci o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda („Službeni glasnik Međimurske županije“ broj 20/10) mijenja se članak 2. stavak 2 i 
glasi: 
 

„Članak 2. 
  
 U Županijsko povjerenstvo u pravilu se imenuju službenici iz redova županijskih 
upravnih tijela Međimurske županije, a mogu se imenovati i vanjski stručni i drugi javni 
djelatnici.“ 
 
 

Članak 2. 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u „Službenom glasniku 
Međimurske županije“. 
 
 
 
 
 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE  
 
 
 
 
 
 

 
 
KLASA: 920-11/10.-03/4                                                                                   PREDSJEDNIK 
URBROJ:2109/1-02-14-03 
Čakovec, __________2014.                                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
O b r a z l o ž e n j e 

uz Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu 
šteta o elementarnih nepogoda 

 
 
 

 Sukladno članku 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 73/97 
i 174/04), Skupština Međimurske županije je na 10. sjednici, održanoj 23. rujna 2010. godine 
donijela Odluku o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda. Predmetna Odluka objavljena je u „Službenom glasniku Međimurske županije“ broj 
20/10.  
 
 Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda stručno je tijelo 
koje organizira i provodi postupak procjene šteta od elementarnih nepogoda na području 
Međimurske županije. Poslovi i zadaće Povjerenstva određeni su člankom 38. Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda („Narodne novine“ broj 73/97 i 174/04) i članku 3. Odluke o osnivanju 
Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 Predmetnom Odlukom je u članku 2.  stavku 2.  bilo propisano da se u Županijsko 
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuju stručni i drugi javni djelatnici 
na način da se iz redova županijskih pravnih tijela imenuju tri predstavnika, zatim da se iz reda 
Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Područnog odjela Međimurske 
županije imenuje jedan predstavnik i da se jedan predstavnik imenuje iz redova osiguravajućih 
tvrtki s područja Međimurske županije. 
  
 Predloženom izmjenom Odluke predlaže se da se članak 2. stavak 2. izmijeni na način da 
se u Županijsko povjerenstvo u pravilu imenuju službenici iz redova županijskih upravnih tijela 
Međimurske županije, a mogu se imenovati i vanjski stručni i drugi javni djelatnici. Naime tijekom 
prošlog mandatnog razdoblja uvidjelo se da je ponekad teško angažirati vanjske suradnike – 
članove Povjerenstva na poslovima obavljanja izvida šteta kao i drugim poslovima koji se odnose 
na procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

Kako Zakon o zaštiti od elementarnih nepogoda ne propisuje obvezatan sastav 
županijskog povjerenstva za procjenu šteta, a radi bolje efikasnosti i učinkovitosti rada samog 
Povjerenstva predlaže se izmjena članka 2. stavka 2. Odluke. Kao što je naprijed spomenuto 
predmetnom izmjenom Odluke predlaže se da se članovi Županijskog povjerenstva u pravilu 
imenuju iz redova službenika upravnih tijela Međimurske županije, a isto tako ostavlja se 
mogućnost da se po potrebi imenuju i vanjski suradnici. 
 
 
 Predlaže se Skupštini Međimurske županije da raspravi i usvoji predloženu izmjenu  
Odluke o osnivanju Županijskog za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 
 
 
 
Čakovec, studeni 2014.g.                                                     UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE  
                                                                                              SKUPŠTINE I OPĆE POSLOVE 
 
 
 


