
  

  

 

 

 

Gradsko vijeće 
KLASA: 920-11/16-01/2 

URBROJ: 2113/01-04/2-16-1 

Donja Stubica, 27. rujna 2016. 

 
 Na temelju članka 27. stavak 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine 

broj 73/97 i 174/04) i članka 32. Statuta grada Donja Stubica (“Službeni glasnik Krapinsko –zagorske 

županije”, br. 14/09, 12/13 i 27/14), Gradsko vijeće Donja Stubica na 31.sjednici od 27.rujna 2016. 

godine, donijelo je 
 

R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva  

za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

 

I 

 Osniva se Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) za područje Grada Donja Stubica. 

II 

 U Povjerenstvo imenuju se: 

Za predsjednika 

1.Luka Tepeš, inž.građ., zamjenik gradonačelnika Grada Donja Stubica 

Za članove 

 2. Anica Benger, stručna savjetnica, voditelj maloprodaje Agrocentra “Cipro” Donja Stubica 

 3. Irena Kebet, stručna suradnica za utvrđivanje i naplatu gradskih poreza i naknada u JUO Grada 

Donja Stubica 

 4.Milan Kebet, stručni suradnik za komunalne poslove-komunalni redar u JUO Grada Donja 

Stubica 

 5. Nevenka Raženj, inž. geod., ovlašteni geodetski referent Područnog ureda za katastar Krapina, 

Odjel za katastar nekretnina Donja Stubica. 

III 

 Povjerenstvo obavlja slijedeće poslove: 

 1. utvrđuje štetu za područje grada te organizira i usklađuje njezinu procjenu 

 2. surađuje sa Županijskim povjerenstvom 

 3. potvrđuje štetu za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz proračuna 

grada 

 4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku na temelju 

izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva 

 5. daje podatke za proglašenje elementarne nepogode 

 6. Županijskom povjerenstvu prijavljuju štetu prema redovitu postupku 

 7. za Gradsko vijeće i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku sredstava. 

IV 

 Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine. 

V 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel grada Donja 

Stubica. 

VI 

 Ovo rješenje objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko zagorske županije. 

 
 

PREDSJEDNIK GRADSKOG VIJEĆA: 

Anđelko Glivar, dr.med. 
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