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KLASA: 920-02/20-01/02 

URBROJ: 2103-1-01-22-6 
Bjelovar, 21. ožujka 2022.  

     GRADSKO VIJEĆE GRADA BJELOVARA 
 

 
PREDMET: Razmatranje Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području 

prirodnih nepogoda na Grad Bjelovar u 2021. godini  

 
      
Upućujem Gradskom vijeću na razmatranje i prihvaćanje Izvješće o izvršenju 

Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na Grad Bjelovar u 2021. godini.  

Izvjestitelj po predmetnom Prijedlogu na sjednici Gradskog vijeća bit će 
pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo Davor Sušak.  
 
 

         GRADONAČELNIK 
 
                    Dario Hrebak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                
               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  G R A D  B J E L O V A R 
      Upravni odjel za gospodarstvo 
                                                           

KLASA:  920-02/20-01/02 
URBROJ: 2103-1-05-22-5 
Bjelovar, 18. ožujka 2022. 

                                                                                                                                                                                                                                                                         
GRADONAČELNIK 
          Dario Hrebak 

                                                                                           -ovdje- 
 

PREDMET: Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini 

 
Člankom 17. stavkom 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“, broj 16/19) propisano je da izvršno tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine 
izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za proteklu 
kalendarsku godinu.  

Predlažemo da Gradskom vijeću podnesete na razmatranje i prihvaćanje 
predmetno Izvješće.  

 
 
Izradio: 
Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
          Viši stručni suradnik    
za poljoprivredu, ugostiteljstvo i turizam                                                          
 

                                                                                              

PROČELNIK 
 

                                                            Davor Sušak, struč.spec.ing.aeidf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                



 

                                 
               REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
  G R A D  B J E L O V A R 
                 GRADONAČELNIK        
                                               

         
Na temelju članka 35. stavka 1. točke 2. Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj 33/1. 60/01, 129/05, 109/7, 125/08, 
36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), članka 17. stavka 3. 
Zakona o ublažavanju i otklanjaju posljedica prirodnih nepogoda ("Narodne novine", 
broj 16/19) i članka 47. stavka 1. točke 17. Statuta Grada Bjelovara, („Službeni glasnik 
Grada Bjelovara“, broj 2/21) Gradonačelnik Grada Bjelovara, 18. ožujka 2022. godine, 
donio je  

 
IZVJEŠĆE  

O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA BJELOVARA U PODRUČJU 
PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2021. GODINU  

 
Članak 1. 

 
Temeljem članka 17. stavka 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da predstavničko tijelo 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave donosi Plan djelovanja u 
području prirodnih nepogoda za sljedeću kalendarsku godinu radi određenja mjera i 
postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda.  

Člankom 17. stavkom 3. Zakona propisano je da izvršno tijelo jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne 
i područne (regionalne) samouprave do 31. ožujka tekuće godine izvješće o 
izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za proteklu kalendarsku 
godinu.  

Članak 2. 
 
Prirodnim nepogodama smatraju se:  

1. potres,  
2. olujni, orkanski i ostali jak vjetar,  
3. požar,  
4. poplava,  
5. suša,  
6. tuča,  
7. mraz,  
8. izvanredno velika visina snijega,  
9. snježni nanos i lavina,  

 10. nagomilavanje leda na vodotocima,  
 11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta,  
 12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne   



       poremećaje u životu ljudi na određenom području.  
 

Članak 3. 
 

Prirodna nepogoda na području grada Bjelovar može se proglasiti u 
slučajevima kada navedene prirodne nepogode iz članka 2. prekidaju normalno 
odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini i/ili njezin gubitak te štetu na javnoj 
infrastrukturi i/ili u okolišu i vrijednost ukupne izravne štete je najmanje 20% 
vrijednosti izvornih prihoda Grada Bjelovara za prethodnu godinu ili ako je prirod 
(rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području grada 
Bjelovara ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području grada 
Bjelovara najmanje 30%. 

 
Članak 4. 

 
 Gradsko povjerenstvo za procjenu štete od prirodnih nepogoda Grada 

Bjelovara utvrđuje da li su ispunjeni uvjeti za proglašenje prirodne nepogode, dalje 
u tekstu (Povjerenstvo). 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za Grad Bjelovar donosi Župan 
Bjelovarsko - bilogorske županije na prijedlog Gradonačelnika Grada Bjelovara.  

 
Članak 5. 

 
U prethodnoj 2021. godini  na području Grada Bjelovara nisu bile proglašene 

prirodne nepogode. 
Temeljem prijava građana Grada Bjelovara održane su 4 (četiri) sjednice  

sukladno tome nisu bila niti zatražena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično 
uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda.  

 

 
KLASA: 920-02/20-01/02 
URBROJ: 2103-1-01-22-4 
Bjelovar, 18. ožujka 2022. 

                                                                                      GRADONAČELNIK  

           Dario Hrebak  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽENJE 

 

Temeljem članka 17. stavka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica 
prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19), u daljnjem u tekstu Zakon, kojim 
je propisano da izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
podnosi predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
do 31. ožujka tekuće godine izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za proteklu kalendarsku godinu.  

Stupanjem na snagu Zakona, sve jedinice lokalne samouprave, dužne su 
svake godine izraditi godišnji Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.  

Izvršno tijelo jedinice lokalne samouprave do 31. ožujka tekuće godine podnosi 
predstavničkom tijelu jedinice lokalne samouprave Izvješće o izvršenju plana 
djelovanja za proteklu kalendarsku godinu.  

Gradsko vijeće Grada Bjelovara je na sjednici održanoj dana 22. veljače 2021. 
godine donijelo Plan djelovanja Grada Bjelovara u području prirodnih nepogoda za 
2021. godinu ("Službeni glasnik Grada Bjelovara" broj 2/21).  

Temeljem navedenog podnosi se Izvješće o izvršenju istog.  
 
 

Izradio: 
 

Viši stručni suradnik za poljoprivredu,  
ugostiteljstvo i trgovinu 
 

Miroslav Šmit, struč.spec.oec.agr. 
 

PROČELNIK 
 

          Davor Sušak, struč.spec.ing.aeidf. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



                              
 
 REPUBLIKA HRVATSKA 
BJELOVARSKO-BILOGORSKA ŽUPANIJA 
 GRAD BJELOVAR 
                  GRADSKO VIJEĆE    

    
                            Prijedlog 

Temeljem članka 32. stavka 1.  točke 19. Statuta Grada Bjelovara ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) Gradsko vijeće Grada Bjelovara na ___ sjednici 
održanoj dana _________2022. godine  razmatralo je Izvješće o izvršenju Plana 
djelovanja u području prirodnih nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini ("Službeni 
glasnik Grada Bjelovara", broj 2/21) te donijelo  

 

Zaključak  

o prihvaćanju Izvješća o izvršenju Plana djelovanja u području 
prirodnih nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini 

 
I. 

Prihvaća se je Izvješće o izvršenju Plana djelovanja u području prirodnih 
nepogoda za Grad Bjelovar u 2021. godini koje je sastavni dio ovog Zaključka. 

Zadužuje se Upravni odjel da Izvješće iz prethodnog stavka dostavi Ministarstvu 
poljoprivrede.  

Izvješće iz točke I., ovog Zaključka nije predmet objave u „Službenom glasniku 
Grada Bjelovara“. 

 
II. 

 Ovaj Zaključak stupa sa snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom 
glasniku Grada Bjelovara". 

 

KLASA: 320-02/21-01/ 12 
URBROJ: 2103-01-05-22- 
Bjelovar,  …………….2022. 
 

                                             PREDSJEDNIK  
                                               GRADSKOG VIJEĆA               

        Nenad Martinovski dipl.oec. 
 
 
 


