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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD VALPOVO 

UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO 

 I DRUŠTVENE DJELATNOSTI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
KLASA: 920-11/19-01/0006 
URBROJ: 2185/01-4-20-4 

Valpovo, 11. ožujka 2020. godine 

GRAD VALPOVO 

 GRADSKO VIJEĆE 

 
 
PREDMET: Obrazloženje uz Izvješće o izvršenju Plana djelovanja Grada Valpova u području 

prirodnih nepogoda za 2019. godinu 
- dostavlja se. 

 

Poštovani,  

Gradsko vijeće Grada Valpova na 29. sjednici održanoj dana 28. studenog 2019. godine, na temelju 
članka 17. stavak 1. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 
novine“ br. 16/19; u daljnjem tekstu: Zakon) te članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik 
Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 01/18 i 03/19), donijelo 
je Plana djelovanja Grada Valpova u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu („Službeni glasnik 
Grada Valpova“ br. 12/19). 

Izvršno tijelo jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, sukladno članku 17. stavak 3. 
Zakona dužno je do 31. ožujka tekuće godine podnijeti predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave Izvješće o izvršenju plana djelovanja za proteklu kalendarsku godinu. 

Temeljem gore navedenog, Upravni odjel za gospodarstvo i društvene djelatnosti Grada Valpova izradio 
je prijedlog Izvješća o izvršenju Plana djelovanja Grada Valpova u području prirodnih nepogoda za 
2019. godinu, kojeg je usvojio Gradonačelnik Grada Valpova dana 09. ožujka 2020. godine.  

Predmetnim Izvješćem obrazložene su prirodne nepogode određene Zakonom, u kojim slučajevima se 
može proglasiti prirodna nepogoda i tko ju proglašava, osnivanje i imenovanje Gradskog povjerenstva 
Grada Valpova za procjenu od šteta od prirodnih nepogoda kao i poslovi koje Povjerenstvo obavlja.  

Nastavno na gore navedeno molimo Gradsko vijeće Grada Valpova, da nakon razmatranja predmetnog 
Izvješća donese Zaključak o usvajanju istog.  
 
S poštovanjem, 
 
          PROČELNIK: 

        Marko Vuksanić, univ.spec.oec. 
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REPUBLIKA HRVATSKA 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

GRAD VALPOVO 

GRADONAČELNIK 

 

 

 

 

 

 

 
KLASA: 920-11/19-01/0006 
URBROJ: 2185/01-2-20-3 

Valpovo, 09. ožujka 2020. godine 
 
GRADONAČELNIK GRADA VALPOVA, na temelju članka 17. stavak 3. Zakona o ublažavanju i 
ukidanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19) i članka 32. Statuta Grada 
Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni 
tekst, 01/18 i 03/19), donio je 
 

I Z V J E Š Ć E  

O IZVRŠENJU PLANA DJELOVANJA GRADA VALPOVA  

U PODRUČJU PRIRODNIH NEPOGODA ZA 2019. GODINU 

 

I. 

Prirodne nepogode u smislu članka 3. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 
nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19; u daljnjem tekstu: Zakon) smatraju se iznenadna okolnost 
uzrokovana nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim uzrocima 
koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovini ili/i njezin gubitak te štetu na 
javnoj infrastrukturi i/ili okolišu.  

Stavkom 2. istog članka utvrđeno je da se prirodnom nepogodom smatraju: 

1. potres 
2. olujni i orkanski vjetar 
3. požar 
4. poplava 
5. suša 
6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru s podlogom 
7. mraz 
8. izvanredno velika visina snijega 
9. snježni nanos i lavina 
10. nagomilavanje leda na vodotocima 
11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta te 
12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne poremećaje u 

životu ljudi na određenom području.  

Stavkom 4. istog članka propisano je da se prirodna nepogoda može proglasiti ako je vrijednost ukupne 
izravne štete najmanje 20% vrijednosti izvornih prihoda jedinice lokalne samouprave za prethodnu 
godinu ili ako je prihod (rod) umanjen najmanje 30% prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području 
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jedinice lokalne samouprave ili ako je nepogoda umanjila vrijednost imovine na području jedinice 
lokalne samouprave najmanje 30%.  

II. 

Sukladno novom Zakonu, Gradsko vijeće Grada Valpova na 23. sjednici održanoj 25. travnja 2019. 
godine donijelo je Rješenje o osnivanju i imenovanju Gradskog povjerenstva Grada Valpova za procjenu 
šteta od prirodnih nepogoda. Istim Rješenjem utvrđeni su poslovi Gradskog povjerenstva i to:  

 utvrđuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje grada Valpova; 
 unosi i prosljeđuje putem Registra štete konačne procjene šteta županijskom povjerenstvu;  
 raspoređuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda prema Zakonu;  
 prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu sanaciju šteta 

od prirodnih nepogoda prema Zakonu;  
 izrađuje izvješća o utrošku dodijeljenih sredstava žurne pomoći i sredstava pomoći za 

ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda i dostavlja ih županijskom 
povjerenstvu putem Registra šteta;  

 surađuje s županijskim povjerenstvom u provedbi Zakona;  
 donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti;  
 obavlja i druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji s županijskim 

povjerenstvom.  

III. 

Člankom 17. stavak 1. Zakona propisano je da su sve jedinice lokalne i područne (regionalne) 
samouprave dužne izraditi Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda.  

Nastavno na navedeno, Gradsko vijeće Grada Valpova na 29. sjednici održanoj dana 28. studenog 2019. 
godine donijelo je Plan djelovanja Grada Valpova u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu. 
Planom djelovanja Grada Valpova u području prirodnih nepogoda određeno je postupanje nadležnih 
tijela te određivanje mjera i postupanja djelomične sanacije šteta od prirodnih nepogoda koje su 
navedene Zakonom o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda. 

IV. 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za jedinice lokalne samouprave na području Osječko-
baranjske županije na prijedlog izvršnog tijela donosi Župan.  

Za područje grada Valpova u protekloj 2019. godini nisu registrirane prirodne nepogode koje se 
obrađuju Planom.  

Tijekom 2018. godine na području grada Valpova evidentirane su i proglašene dvije elementarne 
nepogode.  

Prva elementarna nepogoda koja je dana 25. svibnja 2018. godine zahvatila područje katastarskih općina 
Valpovo, Šag i Nard bila je tuča i olujno nevrijeme. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda uputilo je prvo priopćenje dana 30. svibnja 2018. godine Županijskom 
povjerenstvu, temeljem kojega je Župan Osječko-baranjske županije sagledavajući opseg i posljedicu 
zahvaćenih područja proglasio elementarnu nepogodu za Grad Valpovo. Temeljem proglašene 
elementarne nepogode, Gradsko povjerenstvo započelo je s postupkom prikupljanja prijava i obračuna 
konačne štete.  

Nakon zaključenja elementarne nepogode, procijenjeni iznos štete od elementarne nepogode utvrđen je 
u ukupnom iznosu od 3.129.037,14 kn, a izvješće o tome uneseno je u sustav prema posebnoj 
metodologiji za procjenu štete od elementarnih nepogoda.  
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Zbog naglog dolaska visokih temperatura i dugog razdoblja bez oborina tijekom mjeseci travanj, svibanj 
i lipanj 2018. godine nastale su velike štete na ozimnim kulturama i dugogodišnjim nasadima na 
području grada Valpova. Gradsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda dostavilo 
je Županijskom povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda dana 15. lipnja 2018. godine 
prvo priopćenje, nakon kojeg je Župan 21. lipnja 2018. godine proglasio stanje elementarne nepogode 
suše na području grada Valpova za ozimne kulture i dugogodišnje nasade.  

Gradsko povjerenstvo u postupku prijava šteta od elementarne nepogode, zaprimilo je ukupno 52 prijave 
te je iskazalo ukupnu štetu u iznosu od 10.407.151,65 kuna. Sve prijave unesene su u sustav, a konačno 
izvješće procjene štete od suše na području grada Valpova dostavljeno je Županijskom povjerenstvu 
dana 03. kolovoza 2018. godine. 

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o dodjeli sredstava žurne pomoći za ublažavanje posljedica 
elementarnih nepogoda nastalih u 2018. godini te dijelom u 2017. godini u Republici Hrvatskoj, 
KLASA: 022-03/18-04/434, URBROJ: 50301-25/16-8-3, od 20. prosinca 2018. godine, odobrena je 
pomoć za ublažavanje posljedica elementarnih nepogoda od suše oštećenicima sa područja grada 
Valpova u ukupnom iznosu od 929.659,67 kn. Od navedenog iznosa 356.539,48 kn odnosio se na pravne 
osobe, a preostali iznos od 573.120,19 kn odnosio se na fizičke osobe. 

Sukladno uputi Državnog povjerenstva navedena sredstva su u propisanom roku isplaćena svim 
oštećenicima.  
 
 GRADONAČELNIK: 

 Matko Šutalo, dipl.iur. 
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GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA, na 32. sjednici održanoj dana 26. ožujka 2020. godine, 
temeljem članka 16. Statuta Grada Valpova („Službeni glasnik Grada Valpova“ br. 08/01, 02/06, 04/09, 
02/13, 07/13, 10/17 – pročišćeni tekst, 01/18 i 03/19), a sukladno Zakonu o ublažavanju i ukidanju  
posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ br. 16/19), donijelo je 

 
Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju plana djelovanja Grada Valpova  
u području prirodnih nepogoda za 2019. godinu 

 
 

I. 

Gradsko vijeće Grada Valpova usvaja Izvješće o izvršenju plana djelovanja Grada Valpova u području 
prirodnih nepogoda za 2019. godinu. 

II. 

Ovaj Zaključak ima se objaviti u „Službenom glasniku Grada Valpova“.  

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA VALPOVA 

 
KLASA: 920-11/19-01/0006 
URBROJ: 2185/01-1-20-5 Predsjednik Gradskog vijeća: 
 
Valpovo, 26. ožujka 2020. godine Dejan Pisačić, prof., v.r. 


