
 Na osnovi članka 27. stavak 2. i 3. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (»Narodne 
novine«, broj 37/97), odredbi Metodologije za procjenu štete od elementarnih nepogoda (»Narodne 
novine« broj 96/98) ) i članka 25. Statuta općine Bukovlje (»Službene vjesnik Brodsko-posavske 
županije« broj 11/01, 04/06, 05/07, 11/09 i 08/13) Općinsko vijeće Općine Bukovlje, na 3. sjednici 
održanoj 24.rujna 2013. godine donijelo je 
 

ODLUKU 
o imenovanju Općinskog povjerenstva za procjenu  

šteta od elementarnih nepogoda 
 

 
 

Članak 1. 
Ovom Odlukom imenuje se Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
Općine Bukovlje (u daljnjem tekstu: Općinsko povjerenstvo). 
 

Članak 2. 
U Općinsko povjerenstvo imenuju se: 
 

1. Slavko Milković, za predsjednika 

2. Antun Kovačević, za člana 

3. Ljiljana Drčelić., za člana 

4. Mario Stanić, za člana 

5. Blažan Janičić, za člana 
 

Članak 3. 
Općinsko povjerenstvo: 
1. Utvrđuje štetu na području Općine Bukovlje, organizira i usklađuje njezinu procjenu, 
2. Surađuje sa Županijskim povjerenstvom, odnosno općinskim i gradskim povjerenstvima, 
3. Potvrđuje štetu, za čije otklanjanje, odnosno ublažavanje se odobravaju sredstva iz Proračuna 
Općine Bukovlje, 
4. Državnom povjerenstvu predlaže odobrenje žurne pomoći prema žurnom postupku, na temelju 
izvješća i mišljenja Županijskog povjerenstva, 
5. Daje podatke za proglašenje elementrane nepogode, 
6. Županijskom povjerenstvu prijavljuje štetu prema redovitu postupku, 
7. Za Općinsko vijeće Općine Bukovlje i Županijsko povjerenstvo izrađuje izvješća o štetama i utrošku 
sredstava pomoći, 
8. Obavlja i druge poslove koji mu se povjere sukladno Zakonu, odluci Županijskog povjerenstva ili 
Općinskog vijeća Općine Bukovlje. 
 

Članak 4. 
Mandat članova Općinskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda traje četiri 
godine. 
 

Članak 5. 
Administrativne poslove za Općinsko povjerenstvo obavlja Jedinstveni upravni odjel općine Bukovlje. 
 

Članak 6. 
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 
od elementarnih nepogoda (»Službene vjesnik Brodsko-posavske županije« broj 11/09). 

 
Članak 7. 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenom vjesniku Brodsko-posavske 
županije 
 
Klasa: 021-05/13-01/32 
Ur. broj: 2178/25-02-13-1 
Bukovlje, 24. rujna 2013. 

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE BUKOVLJE 
Predsjednik 

Danijel Kovačević, ing.građ. 


