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                                                                                   GRADSKOM VIJEĆU GRADA  

                                                                                            POREČA-PARENZO 

                                                                                                          

                                                                                                          o v d j e 

 

 

 

 

Predmet: Rješenje o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 

     od elementarnih nepogoda na području Grada Poreča-Parenzo, 

     - donošenje, predlaže se 

 

 

                Priloženo dostavljam prijedlog Rješenja imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta 

od elementarnih nepogoda na području Grada Poreča-Parenzo, sa obrazloženjem, te predlažem 

Gradskom vijeću Grada Poreča-Parenzo da predmetno Rješenje donese u predloženom tekstu. 
 

S poštovanjem 

                                      

 

 

                                                                                                      GRADONAČELNIK 

                                                                                                              Edi Štifanić 

 

Prilog:- prijedlog Rješenja 

               

 

 

Dostaviti: 

1. Naslovu 

2. Pismohrana - ovdje 

 

 



 

 

 
REPUBLIKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD POREČ - PARENZO  

CITTÀ DI POREČ - PARENZO 

               Gradsko vijeće 

 

KLASA :   

URBROJ:   

Poreč-Parenzo,   

   

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

broj 73/97), članka 41. Statuta Grada Poreča-Parenzo ("Službeni glasnik Grada Poreča” broj 

6/09) i članaka 23. Poslovnika o radu Gradskog vijeća ("Službeni glasnik Grada Poreča-

Parenzo” broj, 7/09), Gradsko vijeće Grada Poreča-Parenzo na sjednici održanoj _________ 

2012. godine, donosi  

 
R J E Š E NJ E 

o imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda na području Grada Poreča-Parenzo 

 

 

I. 

 

Ovim Rješenjem se imenuje Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

na području Grada Poreča-Parenzo, kao stalno radno tijelo Gradskog vijeća. 

 

II. 

 

 U Povjerenstvo iz točke I. imenuju se: 

1. Gracijano Prekalj, za predsjednika 

2. Zdenko Barac, za zamjenika predsjednika, 

3. Zoran Brščić, za člana 

4. Ivan Bratović, za člana, 

5. Dragan Brenko, za člana. 

 
III. 

 

 Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda iz točke I. ovog Rješenja 

vršiti će utvrđivanje i procjenu šteta nastalih djelovanjem elementarnih nepogoda (tuče, suše, 

požara i dr.) na području Grada Poreča-Parenzo i surađivati sa Županijskim povjerenstvom te 

obavljati i druge poslove prema Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda. 

 

 

 

 



 

IV. 

 

 Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih 

nepogoda obavljati će Upravni odjel za proračun i gospodarstvo. 

 

 

 

V. 

 Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i objavljuje se u "Službenom glasniku 

Grada Poreča-Parenzo". 

 

 

                                PREDSJEDNIK              

                                                                                            GRADSKOG VIJEĆA 

 

                                                         Eđidio Kodan 

 

 

 

 

Dostaviti: 

 

1. Imenovanim članovima, x 5, 

2. Upravni odjel za proračun i gospodarstvo - ovdje, 

3. "Službeni glasnik Grada Poreča-Parenzo"- ovdje, 

4. Arhiva - ovdje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

O b r a z l o ž e nj e 

 

 Na širem području Grada i Istarske županije već dvije godine za redom trpi se izrazita 

suša zbog nedostatka oborina i manjka vlage u tlu, što je posljedično uzrokovalo velike štete 

na poljoprivrednim usjevima. Štete se procjenjuju na iznose od 60% do 100% na ratarskim i 

krmnim kulturama, kao i na dugogodišnjim nasadima (maslinici, vinogradi i voćnjaci) te u 

pčelarskoj proizvodnji. 

 Posljedice suše se očituju i na smanjenje količine stočarskih proizvoda (mlijeka i 

mliječnih proizvoda), proizvodnju ljekovitog bilja, prihoda od šumskih plodova (čajeva, 

gljiva, kupina i malina). 

 Pored navedenog područje Grada je zahvatilo i nekoliko požara, a najveći kod 

Baderne. 

 Osim toga pojedine gospodarske djelatnosti su trpjele štete i zbog nedostatka vode u 

vodoopskrbnom sustavu. 

 Zbog svega je Župan Istarske županije svojim Zaključkom Klasa:920-01/12-01/07 od 

10. kolovoza između ostalih jedinica lokalne samouprave i za Grad Poreč-Parenzo proglasio 

sušu kao elementarnu nepogodu i zadužio sve JLS da pristupe aktivnostima na procjeni i 

elaboriranju i izradi izvješća o istoj šteti. 

 Povjerenstvo treba procijeniti sve navedene štete na području naše jedinice lokalne 

samouprave i uvrstiti ih Elaborat, koji će se u jednom primjerku dostaviti nadležnom 

Županijskom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, a sve prema 

utvrđenoj zakonskoj proceduri, kao i predložiti mjere za uklanjanje i ublažavanje posljedica 

na području Grada. 


