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Predmet: Prijedlog zaključka kojim se obvezuje Državno povjerenstvo za procjenu 

štete od elementarnih nepogoda da Hrvatskome saboru žurno dostavi 
Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama i gradovima za 
djelomično ublažavanje posljedica štete od suše u 2007. godini    

 
 
 
 

Na temelju članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora Klub zastupnika HSS-a 
predlaže donošenje Zaključka kojim se obvezuje Državno povjerenstvo za procjenu štete 
od elementarnih nepogoda da Hrvatskome saboru žurno dostavi Prijedlog Odluke o 
dodjeli jednokratne pomoći općinama i gradovima za djelomično ublažavanje posljedica 
štete od suše u 2007. godini. 

 
Na sjednici Hrvatskoga sabora i na sjednicama radnih tijela dodatna 

objašnjenja i obrazloženja dati će zastupnici Božidar Pankretić, Ivan Kolar i Ljubica Lalić.  
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PRIJEDLOG ZAKLJUČKA 
KOJIM SE OBVEZUJE DRŽAVNO POVJERENSTVO ZA PROCJENU ŠTETE OD 
ELEMENTARNIH NEPOGODA DA HRVATSKOME SABORU ŽURNO DOSTAVI 

PRIJEDLOG ODLUKE O DODJELI POMOĆI OPĆINAMA I GRADOVIMA ZA 
DJELOMIČNO UBLAŽAVANJE POSLJEDICA ŠTETE OD SUŠE U 2007.GODINI 

 
 
 

Na temelju članka 122. Poslovnika Hrvatskoga sabora Klub zastupnika HSS-a 
predlaže Hrvatskome saboru donošenje sljedećeg  
 
 
                                                              ZAKLJUČKA 
 

Obvezuje se Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda da 
Hrvatskome saboru žurno dostavi Prijedlog Odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama i 
gradovima za djelomično ublažavanje posljedica štete od suše u 2007. godini. 
 
 
 
                                                          OBRAZLOŽENJE 
 
Elementarne nepogode koje su ovo ljeto zadesile znatan broj županija u Republici Hrvatskoj 
negativno su se odrazile i na poljoprivredu. Klub zastupnika HSS-a upozorava na velike štete 
koje su nastale u poljoprivredi kao posljedica suše.    
 
Tako se procjenjuje da su ukupne procjene od suše u 2007. godini samo u poljoprivredi cca 
1,78 milijardi kuna  
 
  ŠTETA 
  MIL. HRK
OZIME ŽITARICE 148,15
PROLJETNE ŽITARICE I IND. 
BILJE 1042,22
KRMNO BILJE 232,46
VOĆE 129,09
POVRĆE 183,04
UZGOJ SLATKOVODNE RIBE 48,32
S V E U K U P N O 1783,28

 
Izvor: DZS RH, Državno povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda, 
Ekspertne procjene 
 
Osim ogromnih izravnih šteta treba očekivati isto tako velike posredne štete, posebice u 
stočarstvu. Cijena stočne hrane, posebice kukuruza već danas je na tržištu oko 1,5 kn/kg. 
Zbog loše žetve vjerojatniji je daljnji rast cijene kukuruza. Isto, tako jeftinog kukuruza nema 
na svjetskom tržištu zbog pada proizvodnje ove kulture u svijetu.  
Ovako velika ili još veće cijena kukuruza teško će pogoditi stočarsku proizvodnju, posebice 
na malim i srednjim seljačkim gospodarstvima, koja neće moći prehraniti stoku do slijedeće 
berbe. 



 
Klub zastupnika HSS-a skreće pozornost da, kad već Vlada Republike Hrvatske nije 

predložila u roku Konačni prijedlog zakona o elementarnim nepogodama, da barem Državno 
povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda što žurnije, temeljem važećeg 
Zakona, dostavi odgovarajući prijedlog odluke o dodjeli jednokratne pomoći općinama i 
gradovima za djelomično ublažavanje posljedica štete od suše u 2007. godini. Navedeno je 
potrebno kako bi Hrvatski sabor još u ovom mandatu mogao o istoj provesti raspravu i 
sukladno odredbi članka 33. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 
br, 73/97. i 174/04.), donijeti odluku o dodjeli jednokratne pomoći iz proračunskih sredstava 
najugroženijim općinama i gradovima. Naime, zadnja takva odluka koju je Hrvatski sabor 
donio bila je 14. listopada 2005. godine. 
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