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Na temelju članka 17., stavka 1 . ,  članka 43., stavka 2. Zakona o ublažavanju i 

uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) i članka 31. Statuta 

Općine Koprivnički Ivanec („Službeni vjesnik Koprivničko-križevačke županije“ broj 6/13. i 

3/18) Općinsko vijeće Općine Koprivnički Ivanec na 25. sjednici održanoj 29. ožujka 2019. 

godine donosi 

 

 

PLAN 

MJERA I POSTUPANJA OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC U 2019. GODINI  

ZA DJELOMIČNU SANACIJU ŠTETA OD PRIRODNIH NEPOGODA 

 

 

I. OPĆE ODREDBE 

 

Članak 1. 

Planom mjera i postupanja Općine Koprivnički Ivanec u 2019. godini za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Plan) utvrĎuje se popis mjera i 

nositelja mjera u slučaju nastajanja prirodne nepogode na području Općine Koprivnički Ivanec 

(u daljnjem tekstu: Općina), procjene osiguranja opreme i drugih sredstava za zaštitu i 

sprječavanje stradanja imovine, gospodarskih funkcija i stradanja stanovništva i druge mjere 

koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima iz područja prirodnih nepogoda, znanstvenih 

ustanova i stručnjaka za područje prirodnih nepogoda. 

Prirodnom nepogodom, u smislu ovog Plana, smatraju se iznenadne okolnosti 

uzrokovane nepovoljnim vremenskim prilikama, seizmičkim uzrocima i drugim prirodnim 

uzrocima koje prekidaju normalno odvijanje života, uzrokuju žrtve, štetu na imovinu i/ili njezin 

gubitak te štetu na javnoj infrastrukturi i/ili u okolišu. 

 

Prirodnom nepogodom iz stavka 2. ovoga članka smatraju se: 

1. potres, 

2. olujni i orkanski vjetar, 

3. požar, 

4. poplava, 

5. suša, 

6. tuča, kiša koja se smrzava u dodiru snijega, 

7. mraz, 

8. izvanredno velika visina snijega, 

9. snježni nanos i lavina, 

10. nagomilavanje leda na vodotocima, 

11. klizanje, tečenje, odronjavanje i prevrtanje zemljišta i 

12. druge pojave takva opsega koje, ovisno o mjesnim prilikama, uzrokuju bitne 

poremećaje u životu ljudi na odreĎenom području. 

 

U smislu ovoga Plana, štetama od prirodnih nepogoda ne smatraju se one štete koje su 

namjerno izazvane na vlastitoj imovini te štete koje su nastale zbog nemara i/ili zbog 

nepoduzimanja propisanih mjera zaštite. 

 

Prirodna nepogoda može se proglasiti ako je vrijednost ukupne izravne štete najmanje 20 

% vrijednosti izvornih prihoda Općine za prethodnu godinu ili ako je prirod (rod) umanjen 

najmanje 30 % prethodnog trogodišnjeg prosjeka na području Općine ili ako je nepogoda 

umanjila vrijednost imovine na području Općine najmanje 30 %. 
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II. POPIS MJERA I NOSITELJA MJERA 

 

Članak 2. 

Šteta od prirodne nepogode se procjenjuje: 

1. na graĎevinama, 

2. na opremi, 

3. na zemljištima, 

- poljoprivredno zemljište, 

- šumsko zemljište i 

- graĎevinsko zemljište, 

4. na dugogodišnjim nasadima, 

5. na šumama, 

6. u stočarstvu, 

7. na obrtnim sredstvima. 

 

Članak 3. 

Odluku o proglašenju prirodne nepogode za područje Općine na području županije 

donosi župan na prijedlog općinskog načelnika, a u slučaju ispunjenja uvjeta iz članka 1. stavka 

5. ovoga Plana. 

 

Članak 4. 

Poslove u vezi s procjenom štete i dodjele pomoći za ublažavanje i djelomično 

uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda za područje Općine obavlja Povjerenstvo za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda Općine Koprivnički Ivanec (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

Članove i broj članova Povjerenstva imenuje Općinsko vijeće Općine Koprivnički 

Ivanec (u daljnjem tekstu: Općinsko vijeće) na razdoblje od četiri godine i o njihovu 

imenovanju obavještava županijsko povjerenstvo. 

Povjerenstvo iz stavka 1. ovoga članka obavlja sljedeće poslove: 

1. utvrĎuje i provjerava visinu štete od prirodne nepogode za područje Općine, 

2. unosi podatke o prvim procjenama šteta u Registar šteta, 

3. unosi i prosljeĎuje putem Registra šteta konačne procjene šteta županijskom 

povjerenstvu, 

4. rasporeĎuje dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda oštećenicima, 

5. prati i nadzire namjensko korištenje odobrenih sredstava pomoći za djelomičnu 

sanaciju šteta od prirodnih nepogoda prema posebnom zakonu, 

6. izraĎuje 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, 

7. suraĎuje sa županijskim povjerenstvom u provedbi ovoga posebnog zakona i ovoga 

Plana, 

8. donosi plan djelovanja u području prirodnih nepogoda iz svoje nadležnosti, 

9. obavlja druge poslove i aktivnosti iz svojeg djelokruga u suradnji sa županijskim 

povjerenstvom. 

Članovi povjerenstva u svojem radu dužni su postupati savjesno i u skladu s odredbama 

posebnog zakona i ovog Plana. 

Članak 5. 
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Sredstva za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda planirana su u 

Proračunu Republike Hrvatske te u raspodjeli sredstava pomoći ne mogu biti veća od 5% iznosa 

konačne potvrĎene štete na imovini pojedinog oštećenika. 

 

III. PROCJENA OSIGURANJA OPREME I DRUGIH SREDSTAVA 

 

Članak 6. 

Do 30. lipnja 2019. godine potrebno je izraditi i usvojiti novi Plan djelovanja civilne 

zaštite Općine Koprivnički Ivanec, a sukladno odredbama Procjene rizika od velikih nesreća na 

području Općine Koprivnički Ivanec, KLASA: 810-01/18-01/09, URBROJ: 2137/09-18-1, od 

24. srpnja 2018. godine, pa tako i prirodnih nepogoda, kojim će se aktualizirati materijalni i 

ljudski resursi svih nositelja zaštite i spašavanja za provoĎenje mjera i aktivnosti zaštite kako 

ljudskih života tako i čuvanju i spašavanju materijalnih dobara pravnih i fizičkih osoba s 

područja Općine. 

 

 

IV. DRUGE MJERE KOJE UKLJUČUJU SURADNJU S NADLEŽNIM 

TIJELIMA 

 

Članak 7. 

Druge mjere koje uključuju suradnju s nadležnim tijelima i koje se planiraju za 

provoĎenje, a ustanovljene su Procjenom rizika od velikih nesreća na području Općine 

Koprivnički Ivanec (KLASA: 810-01/18-01/09, URBROJ: 2137/09-18-1, od 24. srpnja 2018. 

godine) kao preventivne mjere, prije svega su: 

- izgradnja sustava ranog upozoravanja, 

- protupotresno projektiranje i graĎenje graĎevina sukladno odgovarajućim tehničkim 

propisima i hrvatskim/europskim normama, 

- graĎenje, tehničko i gospodarsko održavanje regulacijskih i zaštitnih vodnih 

graĎevina i vodnih graĎevina za melioracijsku odvodnju, tehničko i gospodarsko 

održavanje vodotoka i vodnog dobra, te druge radnje kojima se omogućuju 

kontrolirani neškodljivi protoci voda i njihovo namjensko korištenje, 

- zdravstvenim mjerama prevencije uz medijsku podršku u pružanju pravovremenih 

informacija, a vezano uz zaštitu od vrućine, ključan je i važan čimbenik očuvanja 

kardiološkog zdravlja, ali i zdravlja općenito, 

- edukacija i osposobljavanje graĎana Općine, 

- kod razvoja javne vodovodne mreže potrebno je izgraditi i hidrantsku mrežu, 

- prostornim planovima, zahvatima u prostoru, uvjetima graĎenja i sl. obavezati sve 

investitore na priključenje na sustav javne vodovodne mreže, 

- izgraditi objekte i vodove odvodnje, 

- izrada geološke studije upravljanja klizištima na području Koprivničko-križevačke 

županije te kartografski prikaz klizišta u georeferencijalnom sustavu, 

- u cilju ublažavanja posljedica od snježnih oborina i poledica potrebno je redovito 

čišćenje pločnika, pristupnih putova, čišćenje snijega i leda s vozila prije uključivanja 

u promet i korištenje zimske opreme na vozilima, i slično, 

- poštivanje urbanističkih mjera u izgradnji objekata smanjiti će se posljedice 

uzrokovane kišom i/ili tučom, 

- preventivne mjere, preventivna cijepljenja, održavanje higijene, 

- brze intervencijske higijensko epidemiološke djelatnosti u suradnji s ostalim 

djelatnostima Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije i sanitarne 

inspekcije, 
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- mogućnost pojavnosti stočnih zaraznih bolesti na području Općine je mala zbog dobre 

educiranosti posjednika životinja o istima te kontakta koji veterinarske institucije s 

područja imaju sa posjednicima; nastaviti s procesima. 

 

 

V. ZAVRŠNA ODREDBA 

 

Članak 8. 

Ovaj Plan objavit će se na mrežnoj stranici Općine Koprivnički Ivanec. 

 

 

OPĆINSKO VIJEĆE 

OPĆINE KOPRIVNIČKI IVANEC 

 

 

KLASA: 810-09/19-01/04  

URBROJ: 2137/09-19-1  

Koprivnički Ivanec, 29. ožujka 2019. 

 

         PREDSJEDNIK:   

   Mihael Sremec, dipl.oec., v.r. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


