Na temelju članka 5. i 12. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije
(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10, 2/13, 126/17 i
35/18), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 25. sjednici, održanoj 31.
srpnja 2019., donijela je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda
Splitsko-dalmatinske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih
nepogoda Splitsko-dalmatinske županije ( u daljnjem tekstu: „Povjerenstvo“).
Članak 2.
Povjerenstvo „iz članka 1. ove Odluke“ čini pet članova od kojih je jedan predsjednik,
a jedan tajnik Povjerenstva.
Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
1. Marin Milišić, ing., za predsjednika
2. Zdravko Mulić, dipl. oec., za člana
3. Jakov Mardešić, dipl. ing., za člana
4. Mate Franetović, dipl. ing., za člana i
5. Martin Bućan, dipl. ing., za tajnika.
Članak 4.
Upravni odjel zajedničkih poslova zadužuje se za obavljanje stručnih i
administrativnih poslova za potrebe Povjerenstva.
Članak 5.
Članovi Povjerenstva „iz članka 3. ove Odluke“ imenuju se na razdoblje od četiri
godine.
Članak 6.
(1) Povjerenstvo sukladno odredbama Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica
prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj: 16/19) obavlja sljedeće poslove:

1. usklađuje rad gradskih i općinskih povjerenstava,
2. provjerava i utvrđuje konačnu procjenu šteta jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave sa svojeg područja,
3. podnosi Državnom povjerenstvu prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne
novčane pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodne nepogode
4. po potrebi izravno na terenu i području zahvaćenom prirodnom nepogodom obavlja
izvid štete na imovini u kojem mogu sudjelovati predstavnici nadležnih ministarstava
odnosno pravne osobe, ovisno o vrsti i posljedicama prirodne nepogode i nastale štete,
5. objedinjuje i prosljeđuje putem Registra šteta Državnom povjerenstvu konačne procjene
šteta te konačno izvješće o utrošku sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u gradovima
odnosno općinama na području županije
6. imenuje stručno povjerenstvo na temelju prijedloga općinskog odnosno gradskog
povjerenstva,
7. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti
8. osniva stručno povjerenstvo za potrebe poslova iz svoje nadležnosti u kojem se imenuju
članovi iz redova članova Povjerenstva, a može imenovati (angažirati) povremeno vanjske
stručnjake po potrebi za određene zadatke,
9. daje potrebne podatke županu o ispunjavanju uvjeta za proglašenje prirodne nepogode
na području županije,
10. prikuplja odnosno daje podatke za proglašenje prirodne nepogode na zahtjev župana te
i za proglašenje izravne opasnosti od njezinog nastanaka u svrhu poduzimanja mjera
zaštite i spašavanja radi umanjenja štete od nastanaka prirodne nepogode,
11. izrađuje prijedlog plana djelovanja u području prirodnih nepogoda županije te
prijedlog izvješća o izvršenju plana djelovanja za potrebe postupanja nadležnih tijela, a na
zahtjev istih.
12. zbog propusta općinskih/gradskih vijeća o osnivanju i imenovanju njihovih
povjerenstva, a na zahtjev čelnika jedinica lokalne samouprave Povjerenstvo će utvrditi
ispunjavanje uvjeta iz članka 3. stavka 4. Zakona,
13. podnosi prijedlog s obrazloženjem za odobravanje žurne novčane pomoći za
ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda iz raspoloživih
sredstava županijskog proračuna,
14. obavlja i druge poslove određene Zakonom, poslove koje mu prenese Državno
povjerenstvo ili mu povjeri župan odnosno općinsko/gradsko povjerenstvo za procjenu
štete od prirodnih nepogoda,
(2) Oblik i način unosa u Registar šteta „iz stavka 1. točke 5. ovoga članka“ propisuje
ministar financija pravilnikom.
(3) Članovi Povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s
odredbama Zakona, u suprotnom, oštećenici imaju pravo tražiti nadoknadu štete od jedinice
područne (regionalne) samouprave za učinjene propuste.
Članak 7.
(1) Troškove za rad članova Povjerenstva i stručnog povjerenstva „iz članka 6. stavka 1. točke
8. ove Odluke“ snosi županija i osigurava tehničke uvjete.
(2) Troškove za rad stručnog povjerenstva „iz članaka 6. stavka 1. točke 6. ove Odluke“ snose
jedinica lokalne samouprave i osiguravaju tehničke uvjete.

(3) Sredstva za rad povjerenstva „iz stavka 1. i 2. ovog članka“ osiguravaju se sa stavke za
prirodne nepogode u proračunu Županije.
Članak 8.
(1) Članovi Povjerenstva imaju pravo na naknadu za rad u Povjerenstvu.
(2) Naknadu „iz stavka 1. ovog članka“ utvrđuje Župan primjenjujući kriterije naknade za rad
članovim stalnih radnih tijela Županijske skupštine,
(3) Članovi stručnog povjerenstva „iz članaka 6. stavka 1. točke 8. ove Odluke“ imaju pravo
na naknadu za rad koju određuje pročelnik Upravnog odjela zajedničkih poslova
primjenjujući kriterije učešća u radu svakog pojedinog člana, a na prijedlog Povjerenstva.
(4) Članovi stručnog povjerenstva „iz članka 6. stavka 1. točke 6. ove Odluke“ imaju pravo na
naknadu za rad koju određuju čelnici jedinica lokalne samouprave, primjenjujući kriterije
učešća u radu svakog pojedinog člana, a na prijedlog općinskog ili gradskog povjerenstva,
temeljem čijeg zahtjeva je imenovano stručno povjerenstvo.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 110/17) i Odluka o dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju
Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 154/17).
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku
Splitsko-dalmatinske županije“.
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