
 

 Na temelju članka 27. stavak 1. točke 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda 
(„Narodne novine“ broj73/97 i 174/04), članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik 
Međimurske županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14) i članka 2. Odluke o 
osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni 
glasnik Međimurske županije“ broj 20/10 i __/14), Skupština Međimurske županije na __. sjednici, 
održano _________2014. godine, donijela je  
 
 
 
 

R J E Š E N J E 
o imenovanju predsjednice i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 
 
 
 

Članak 1.  
U Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, s danom 
_______________2014. godine, imenuju se: 

 
 

- za predsjednicu: 
ELVIRA HERMAN, dipl.ing.agr. iz Mihovljana, I.G. Kovačića 9. 

 
 

- za članove: 
1. STJEPAN BARANAŠIĆ, dipl.ing.građ. iz Palovca, Melinska 31. 
2. VJERAN VRBANEC, dipl.iur. iz Zasadbrega 107a. 
3. TATJANA HORVAT iz Pribislavca, Franje Kuharića 30. 
4. SUZANA PAJIĆ, dipl.ing.agr. iz Čakovca, Mihovljanska 32. 

 
 
 
 
 

Članak 2. 
Rješenje o imenovanju predsjednice i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda počinje se primjenjivati od dana stupanja na snagu Odluke o izmjeni 
Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 

 
 

 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 

KLASA: 920-11/14-03/11                                                                               PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-14-02 
Čakovec, _________2014.                                                                         Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
uz Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednice i članova Županijskog povjerenstva za 

procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
 
 

Predsjednici i članovima Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda istječe četverogodišnji mandat 20. listopada 2014. godine. Zbog toga je potrebno 
provesti postupak imenovanja novog sastava Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda.  
 Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda («Narodne novine» broj 
73/97 i 174/04), postupak procjene štete između ostalih, organizira i provodi županijsko 
povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Predsjednika i članove županijskog 
povjerenstva imenuje županijska skupština na vrijeme od četiri godine.  
 Sukladno članku 3. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda («Službeni glasnik Međimurske županije» broj 20/10), Županijsko 
povjerenstvo obavlja slijedeće poslove i zadaće: 

- organizira i usklađuje procjenu štete u općinama i gradovima, 
- utvrđuje štetu za cijelu županiju, 
- daje podatke o šteti županu radi proglašenja elementarne nepogode, 
- potvrđuje štetu za područje županije, kojoj pomoć određuje lokalna samouprava, 
- Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu predlaže odobrenje žurne financijske i    

druge pomoći, 
- izrađuje svodne preglede šteta za županiju i prema redovitu ih postupku dostavlja 

Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu, 
 - izrađuje izvješće o svom radu i utrošku sredstava pomoći na području županije prema 
korisnicima sredstava pomoći,  

- prethodno potvrđuje vrijednost štete s područja gradova i općina,  
- ustrojava stručna povjerenstva općina i gradova za procjenu šteta i usklađuje njihov rad, 
- daje prijedloge za odobravanje pomoći iz proračuna županije,  
- priprema prethodno izvješće za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija te 

nadležno ministarstvo o nastanku nepogoda, 
- Državnom povjerenstvu i Vladi Republike Hrvatske daje prijedlog s podacima 

neophodnim za proglašenje elementarne nepogode na razini države,  
- obavlja i druge poslove određene odlukom o osnivanju, odnosno poslove koje mu 

prenese Državno povjerenstvo ili mu povjere općinska, odnosno gradska povjerenstva.  
  

Prema članku 2. Odluke, Županijsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana koje 
imenuje Županijska skupština, na vrijeme od četiri godine. 
 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. 
 
 Tako se predlaže u Županijsko povjerenstvo imenovati: 
 

- predstavnici županijskih upravnih tijela Međimurske županije: 
1. ELVIRA HERMAN, dipl. ing. agr. iz Mihovljana, I. G. Kovačića 9, za predsjednicu; 

zaposlena na radnom mjestu višeg stručnog suradnika za poljoprivredu u Upravnom odjelu za 
gospodarske djelatnosti – Odsjek za poljoprivredu i turizam Međimurske županije; (dosadašnja 
predsjednica Povjerenstva). 

2. STJEPAN BARANAŠIĆ, dipl. ing. građevinarstva iz Palovca, Melinska 32, za člana; 
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Međimurske županije. 

3. VJERAN VRBANEC, dipl. iur. iz Zasadbrega 107a, za člana; pomoćnik pročelnice 
Upravnog odjela za poslove Skupštine i opće poslove -  voditelj Odsjeka za pravne poslove. 

4. TATJANA HORVAT iz Pribislavca, Franje Kuharića 30, za članicu; voditeljica Odsjeka 
za proračun i financije u Upravnom odjelu za poslove župana. 

 
 



- predstavnica Hrvatskog zavoda za poljoprivrednu savjetodavnu službu – Područni odjel 
Međimurske županije: 
4. SUZANA PAJIĆ, dipl.ing.agr. iz Čakovca, Mihovljanska 32, za člana; zaposlena na 

radnom mjestu više stručne savjetnice za ratarstvo u Poljoprivrednog savjetodavnoj službi – 
Podružnici Međimurske županije. 

 
 

 
 Odbor za izbor i imenovanja Skupštine Međimurske županije na 10. sjednici, održanoj 24. 
studenog 2014. godine razmatrao je prijedlog kandidata za imenovanje predsjednice i članova 
Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 
 Nakon rasprave, Odbor je jednoglasno (4 glasa «za») utvrdio Prijedlog rješenja o 
imenovanju predsjednice i članova Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda, te predlaže Skupštini Međimurske županije da donese Rješenje kao u izreci. 
 
 
 
Čakovec, studeni 2014. 
 
                                                                                        ODBOR ZA IZBOR I IMENOVANJA 
                                                                                     SKUPŠTINE MEĐIMURSKE ŽUPANIJE       
   
                                                                                                        PREDSJEDNIK             
                                                                                                 
                                                                                                 mr.sc. Renato Slaviček 
 
 
 
 
 


