Klasa: 023-01/12-01/520
Urbroj:2168/01-01-02-01-0019-12-2
Pula, 24. travnja 2012.
GRADSKO VIJEĆE
GRADA PULE
Predmet: Prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za
procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola
- dostavlja se
U predmetu razmatranja i utvrđivanja prijedloga Rješenja o imenovanju Gradskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola, temeljem članka 61.
Statuta Grada Pula-Pola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11), Gradonačelnik Grada
Pule dana
, donio je
ZAKLJUČAK
1. Utvrđuje se prijedlog Rješenja o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta od
elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola.
2. Akt iz točke 1. sastavni je dio ovog Zaključka.
3. Ovaj Zaključak proslijedit će se Gradskom vijeću Grada Pule, na nadležno postupanje.
Ovlašćuju se Boris Miletić, Gradonačelnik Grada Pule, Fabrizio Radin, zamjenik
Gradonačelnika Grada Pule, Vera Radolović, zamjenica Gradonačelnika Grada Pule, Danijel Ferić,
pročelnik Upravnog odjela za financije i opću upravu i Slavica Jelovac, pomoćnica pročelnika za opću
upravu u Upravnom odjelu za financije i opću upravu, da sudjeluju u radu Gradskog vijeća po
prijedlogu akta, te da se izjašnjavaju o amandmanima na isti.
4. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

GRADONAČELNIK
Boris Miletić

0102002901

Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“
br. 73/97 i 174/04) i članka 39. Statuta Grada Pula-Pola ("Službene novine" Grada Pule br.
7/09, 16/09 i 12/11), Gradsko vijeće Grada Pula-Pola, na sjednici održanoj ______________,
donosi

RJEŠENJE
o imenovanju Gradskog povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda za Grad Pula-Pola

I.
U Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Grad PulaPola (u daljnjem tekstu: Gradsko povjerenstvo) imenuju se:
- Fabrizio Radin, mag.soc., za predsjednika, kojega u slučaju njegove odsutnosti ili
spriječenosti zamjenjuje Vera Radolović, mag.oec, zamjenica predsjednika,
- Peña Grbin, mag.iur., za člana,
- Danijel Ferić, mag.oec., za člana,
- Svjetlana Abram, mag.ing.aedif., za članicu,
- Loris Mošnja, mag.ing.agr., za članicu,
- mr.sc.Marijan Kaurić, mag.ing.sig., za člana,
- Dean Kocijančić, mag.ing.stroj., za člana,
- Željko Ujčić, mag.arh., za člana,
- Lovorka Hajdić Golja, mag.iur., za članicu.

II.
Članovi Gradskog povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.

III.
Gradsko povjerenstvo na području Grada Pule obavlja poslove utvrñene Zakonom o
zaštiti od elementarnih nepogoda.

IV.
Administrativne i stručne poslove za potrebe Gradskog povjerenstva obavlja upravno
tijelo Grada Pule nadležno za poslove financija.

V.
Sredstva za rad Gradskog povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Grada Pule.

VI.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavljuje se u „Službenim
novinama“ Grada Pule.
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GRADSKO VIJEĆE GRADA PULE

PREDSJEDNIK
Denis Martinčić

OBRAZLOŽENJE

I

PRAVNI TEMELJ ZA DONOŠENJE AKTA

Pravni temelj za donošenje ovog Rješenja sadržan je u članku 39. Statuta Grada PulaPola («Službene novine» Grada Pule br. 7/09, 16/09 i 12/11) te u članku 27. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 73/97 i 174/04).

II

PRIKAZ STANJA I RAZLOZI DONOŠENJA AKTA

Zakonom o zaštiti od elementarnih nepogoda propisane su temeljne mjere zaštite od
elementarnih nepogoda, prava i dužnosti sudionika zaštite, procjena nastale štete te način
pružanja pomoći stradalim područjima. Odredbom članka 27. navedenog Zakona propisano je
da postupak procjene štete organiziraju i provode državna, županijska, gradska i općinska
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda. Članove gradskog povjerenstva
imenuje predstavničko tijelo grada, na vrijeme od četiri godine. Zakonom nije propisan broj
članova niti sastav gradskog povjerenstva, te je isti prepušten na odlučivanje tijelu nadležnom
za donošenje akta. Rješenje o imenovanju gradskog povjerenstva sukladno zakonskim
odredbama, dostavlja se županijskom povjerenstvu.
Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenovano je
Rješenjem Gradskog vijeća Grada Pule („Službene novine“ Grada Pule br. 12/07 i 12/10), na
rok od četiri godine.
S obzirom da je dosadašnjim članovima istekao mandat, predlaže se donošenje novog
Rješenja kojim bi se imenovalo Gradsko povjerenstvo.
Odredba kojom administrativne i stručne poslove za potrebe Gradskog povjerenstva
obavlja upravno tijelo Grada Pule nadležno za poslove finacija, temelji se na analognoj
primjeni čl.38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda kojim je ureñeno da Ministarstvo
financija obavlja stručne,upravne i druge poslove za Državno povjerenstvo za procjenu štete
od elementarne nepogode.

III

PRIJEDLOG AKTA
Prijedlog Rješenja dostavlja se u privitku

IV

FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU AKTA

Za provedbu ovog Rješenja nije potrebno osigurati dodatna sredstva u Proračunu
Grada Pule.

Pripremila:
Slavica Jelovac, dipl.iur.
PROČELNIK
Danijel Ferić

