
PRIJEDLOG ODLUKE O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE 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 ___________2018. godine donio 

 

ODLUKU O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANICE DRŽAVNOG 

POVJERENSTVA  ZA PROCJENU ŠTETE OD ELEMENTARNIH NEPOGODA 

 

I. 

 

 Razrješuje se članica Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda  

JASMINKA DEJANOVIĆ 

 

 

II. 

 

 Za članicu Državnog povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda 

imenuje se  

 

     NATAŠA VEŠLIGAJ 

 

 

III. 

 

  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. i II. 

  

                      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 Hrvatskoga sabora, a po jednog člana imenuje se iz 

Ministarstva financija, Ministarstva poljoprivrede, Hrvatske gospodarske komore i najvećeg 

osiguravajućeg društva u Republici Hrvatskoj.  

  Predsjednik Hrvatskoga sabora je Odboru za izbor, imenovanja i upravne 

poslove Hrvatskoga sabora aktom, KLASA: 021-13/18-06/02, URBROJ: 65-18-01, od 26. 

siječnja 2018. proslijedio Prijedlog za razrješenje i imenovanje člana Državnog povjerenstva 

za procjenu štete od elementarnih nepogoda, kojeg je uputilo Ministarstvo financija aktom, 

KLASA: 080-02/12-01/50, URBROJ: 513-03-01-18-3, od 17. siječnja 2018.     

  U navedenom Prijedlogu utvrđeno je da je Odlukom o imenovanju Državnog 

povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda („Narodne novine“, br. 105/16) za 

članicu Povjerenstva iz Ministarstva financija imenovana je Jasminka Dejanović. 

  S obzirom da je imenovanoj prestala državna služba u Ministarstvu financija, 

Ministarstvo financija kao ovlašteni predlagatelj predlaže da se za članicu Državnog 

povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda imenuje Nataša Vešligaj, viša 

stručna savjetnica u Upravi za gospodarstvo i financijski sustav, Sektoru za koncesije i 

državne potpore, Službi za državne potpore i elementarne nepogode.   

   Odbor za izbor, imenovanja i upravne poslove Hrvatskoga sabora je na 24. 

sjednici održanoj 9. veljače 2018., raspravljao o navedenom prijedlogu te je u skladu s 

člankom 105., stavkom 1., podstavkom 3., člankom 161. stavkom 1. i člankom 273. 

Poslovnika Hrvatskoga sabora jednoglasno utvrdio ovaj Prijedlog odluke s obrazloženjem, 

koji podnosi Hrvatskom  saboru. 

 

Uz točku III. 

  Određuje se objava i stupanje na snagu ove Odluke. 

 

 

KLASA: 021-13/18-06/02 

URBROJ: 6521-18-18-02 

Zagreb, 9. veljače 2018. 


