
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA I 

IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANA DRŽAVNOG POVJERENSTVA  ZA 

PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH 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 ___________2017. godine donio 

 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANA I IMENOVANJU 

PREDSJEDNIKA I ČLANA DRŽAVNOG POVJERENSTVA  ZA PROCJENU ŠTETE 

OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 

 

I. 

 

 Razrješuje se predsjednik Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda TOMISLAV PANENIĆ, na osobni zahtjev. 

 

II. 

 

 Za predsjednika Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

imenuje se  

 

     dr. sc. JOSIP KRIŽANIĆ 

 

III. 

 

 Razrješuje se član Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda  

 

dr. sc. JOSIP KRIŽANIĆ 

 

IV. 

 

 Za člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuje 

se  

DAMIR FELAK 

 

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 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda (“Narodne novine” 

br.73/97. i 174/04.) propisano je da postupak procjene štete organizira i provodi Državno 

povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih nepogoda (u daljnjem tekstu: Državno 

povjerenstvo), koje imenuje Hrvatski sabor na vrijeme od četiri godine. 

                      Sukladno članku 38. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda Državno 

povjerenstvo ima predsjednika i 10 članova, pri čemu se predsjednik i 6 članova imenuju iz 

redova zastupnika Hrvatskoga sabora.  

  Odlukom o imenovanju Državnog povjerenstva za procjenu štete od 

elementarnih nepogoda od 11. studenoga 2016. („Narodne novine“, br. 105/16) za 

predsjednika Povjerenstva imenovan je zastupnik Tomislav Panenić, a dr. sc. Josip Križanić 

za člana Povjerenstva.   

                    Tomislav Panenić podnio je 19. lipnja 2017. pisanu ostavku na dužnost 

predsjednika i člana Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda.

  Klub zastupnika HDZ-a uputio je 28. lipnja 2017. zahtjev te predlaže da se 

razriješi član Povjerenstava dr. sc. Josip Križanić te da se imenuje za predsjednika Državnog 

povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda, a da se za člana Povjerenstva 

imenuje Damir Felak.  

  Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 11. 

sjednici održanoj 29. lipnja 2017., raspravljao o navedenom prijedlogu te je 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: 021-13/17-03/14 

URBROJ: 6521-18-17-03 

Zagreb, 29. lipnja 2017. 


