
PRIJEDLOG ODLUKE O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA 

PROCJENU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 

 

Na temelju članka 81. Ustava Republike Hrvatske („Narodne novine“, br. 85/10. - pročišćeni 

tekst i 5/14. – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske), Hrvatski sabor je na sjednici održanoj 

___________2020. godine donio 

 

 

ODLUKU O IMENOVANJU ČLANOVA DRŽAVNOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU 

ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA  

 

I. 

 

 Za članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda iz reda zastupnika 

imenuju se:   

  

 za predsjednika 

 DARKO SOBOTA 

 

za članove 

 ANAMARIJA BLAŽEVIĆ 

GORAN IVANOVIĆ 

  IVAN BUDALIĆ 

 NIKŠA VUKAS 

 ŽELJKO SAČIĆ 

 VILIM MATULA 

  

II. 

 

 Za člana Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda, na prijedlog 

nadležnog ministarstva imenuje se 

 

 DAMIR BOROVIĆ, dipl. ing. građ., član iz Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i 

državne imovine.   

   

III. 

 

 Članu Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovanom na 

prijedlog nadležnog ministarstva Odlukom o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, 61/19.) mr. sc. Pavi Šašlinu mandat prestaje danom 

donošenja ove Odluke.  

IV. 

 

Članovi Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovani na 

prijedlog nadležnih ministarstava Odlukom o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br. 61/19.), mr. sc. Krešimir Dragić, Nataša Vešligaj, 

Sanja Krnić Bastać, Miro Macan, mr. sc. Jasna Divić i Krešimir Frančić, imenovan na prijedlog 

osiguravajućeg društva, nastavljaju obnašati navedenu dužnost do isteka mandata 14. lipnja 2023. 

 

 

V. 

 

  Ova odluka objavit će se u „Narodnim novinama“, a stupa na snagu danom donošenja. 

   



O b r a z l o ž e n j e 

Uz točku I., II., III. i IV. 

 

Člankom 9. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne 

novine“, br. 16/19. – u daljnjem tekstu: Zakon) propisano je da članove Državnog povjerenstva imenuje Hrvatski 

sabor na razdoblje od četiri godine. Državno povjerenstvo čini 14 članova, od kojih je jedan predsjednik. 

Članovi Državnog povjerenstva su: sedam članova iz redova zastupnika Hrvatskog sabora koji 

se imenuju na prijedlog Odbora za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora, dva člana, od kojih 

je jedan član ujedno i tajnik Državnog povjerenstva, imenovana na prijedlog ministarstva nadležnog za financije, 

po jedan član imenovan na prijedlog ministarstva nadležnog za poljoprivredu, ministarstva nadležnog za 

graditeljstvo i prostorno uređenje, ministarstva nadležnog za zaštitu okoliša te ministarstva nadležnog za more, 

promet i infrastrukturu i jedan član koji predstavlja društvo za osiguranje s najvećim udjelom na tržištu 

osiguranja u Republici Hrvatskoj. 

Člankom 8., stavkom 4. Zakona propisano je da se članovima povjerenstva mogu imenovati 

osobe koje imaju dobar ugled i koje raspolažu potrebnim stručnim znanjima. 

  Odlukom o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete o elementarnih nepogoda 

(„Narodne novine“, br. 105/16.) i Odlukom o razrješenju predsjednika i člana i imenovanju predsjednika i člana 

Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br 65/17.), iz reda 

zastupnika Hrvatskoga sabora, a sukladno članku 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne 

novine“, br. 73/97. i 174/04.) za predsjednika Državnog povjerenstva imenovan je dr. sc. Josip Križanić, a za 

članove Damir Felak, Josip Đakić, Robert Jankovics, Marta Luc – Polanc, Marko Vešligaj i Anka Mrak – 

Taritaš.  

  Sukladno odredbama članka 10., stavka 5. Poslovnika Hrvatskoga sabora („Narodne novine“, 

br. ", br. 81/13., 113/16., 69/17. i 29/18.) prestankom zastupničkog mandata zastupniku prestaje članstvo u 

tijelima i organizacijama izvan Sabora na koje ga je imenovao Sabor iz reda zastupnika, ako je imenovanje 

uvjetovano obnašanjem dužnosti zastupnika, te je obzirom na navedeno potrebno imenovati novog predsjednika 

i članove Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda. 

  U Odbor su zaprimljeni sljedeći prijedlozi za imenovanje iz reda zastupnika: Darko Sobota 

predlaže se imenovati za predsjednika, a za članove Anamarija Blažević, Goran Ivanović i Ivan Budalić 

(prijedlog Kluba zastupnika HDZ-a od 16. listopada 2020.), Nikša Vukas (prijedlog Kluba zastupnika SDP-a od 

29. srpnja 2020.), Željko Sačić (prijedlog Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista od 28. srpnja 2020. i Vilim 

Matula (prijedlog Kluba zastupnika zeleno - lijevog bloka od 15. listopada 2020.). 

  Nadležno Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine dopisom od 9. 

rujna 2020. za člana Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda predlaže imenovati Damira 

Borovića, diplomiranog inženjera građevine te sukladno navedenom prijedlogu članu Državnog povjerenstva za 

procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovanom na prijedlog nadležnog ministarstva Odlukom o imenovanju 

članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda („Narodne novine“, 61/19.) mr. sc. Pavi 

Šašlinu mandat prestaje danom donošenja ove Odluke.   

Članovi Državnog povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda imenovani na 

prijedlog nadležnih ministarstava Odlukom o imenovanju članova Državnog povjerenstva za procjenu šteta od 

prirodnih nepogoda („Narodne novine“, br. 61/19.), mr. sc. Krešimir Dragić, Nataša Vešligaj, Sanja Krnić 

Bastać, Miro Macan, mr. sc. Jasna Divić i Krešimir Frančić, imenovan na prijedlog osiguravajućeg društva, 

nastavljaju obnašati navedenu dužnost do isteka mandata 14. lipnja 2023. 

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 6. sjednici održanoj 16. 

listopada 2020., bez rasprave, u skladu s člankom 105., stavkom 1., podstavkom 2., člankom 161. stavkom 1. i 

člankom 273. Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, koji 

podnosi Hrvatskom  saboru. 

 

Uz točku V. 

  Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

KLASA: 021-13/20-06/08 

URBROJ: 6521-18-20-__ 

Zagreb, 16. listopada 2020 . 


