P/3822367
7

REPUBLIKA HRVATSKA
Državno povjerenstvo za procjenu
šteta od prirodnih nepogoda
KLASA: 422-02/21-01/36
URBROJ: 513-06-02-21-23
Zagreb, 27. prosinca 2021.

BRODSKO-POSAVSKA ŽUPANIJA
Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda

PREDMET:

Raspored dodijeljene pomoći po Odluci Vlade Republike Hrvatske
- dostavlja se

Poštovani,

Sukladno članku 12. stavku 2. točki 8. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih
nepogoda („Narodne novine", broj 16/2019) Državno povjerenstvo za procjenu šteta od
prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Državno povjerenstvo) dostavlja Županijskom povjerenstvu
za procjenu šteta od prirodnih nepogoda (dalje u tekstu: Županijsko povjerenstvo) raspored
dodijeljenih sredstava pomoći za jedinice lokalne samouprave u njihovoj nadležnosti.

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 23. prosinca 2021. godine donijela „Odluku
o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih
u 2021. godini u Republici Hrvatskoj" (dalje u tekstu: Odluka), KLASA: 022-03/21 -04/435,
URBROJ: 50301-05/16-21-3.

Sukladno navedenom, u privitku ovoga dopisa dostavljamo raspored sredstava pomoći za
Brodsko-posavsku županiju u Tablici 1 Raspored sredstava pomoći.

Zadužuje se Županijsko povjerenstvo dostaviti podatke o rasporedu sredstava pomoći svakoj
jedinici lokalne samouprave iz svoje nadležnosti, bez odgode, a nakon primitka ovoga dopisa.
Zadužuje se Županijsko povjerenstvo izvijestiti jedinice lokalne samouprave o nužnosti
postupanja temeljem Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine",
broj 42/2018) a što uključuje zabranu objave osobnih podataka bilo kojeg oštećenika koji je
prijavio štetu na svojoj imovini uslijed prirodnih nepogoda.

Sredstva državnog proračuna dodjeljuju se kao pomoć za ublažavanje posljedica prirodnih
nepogoda na području Brodsko-posavske županije, u ukupnom iznosu od 488.187,31 kuna za
štete nastale na prinosima u poljoprivredi i za štete nastale na obiteljskim i višestambenim
objektima fizičkih osoba.

U privitku dopisa dostavlja se raspored sredstava pomoći za štete u poljoprivredi, (Tablica 2.
Raspored sredstava pomoći za štete u poljoprivredi) te za štete u građevini (Tablica 3. Raspored
sredstava pomoći za štete u građevini) po jedinicama lokalne samouprave za svakog oštećenika,
s pripadajućim iznosom.
U skladu s navedenim, u nastavku se daju detaljnija obrazloženja i upute vezane uz provedbu
dodjele sredstava određenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske i Zaključka Državnog
povjerenstva, kako slijedi.

1. Županijsko povjerenstvo dužno je sukladno ovom dopisu obavijestiti jedinice lokalne
samouprave o dodjeli sredstava pomoći.
2. Jedinice lokalne samouprave dužne su doznačena sredstva pomoći odmah isplatiti
oštećenicima.

3. Sredstva dodijeljena ostećenicima iz Odluke strogo su namjenska i ne mogu se koristiti
za druge namjene.
4. Gradonačelnici i općinski načelnici odgovorni su za namjensko korištenje sredstava te
za pravodobnu izradu izvješća o utrošku sredstava, te su dužni odmah bez odgode, po
prijemu sredstava pomoći uputiti sredstva krajnjim korisnicima u skladu s Odlukom
Vlade Republike Hrvatske.

5. Županijska povjerenstva zbirna izvješća o upotrebi dostavljenih sredstava i izvršenju
Odluke, za županiju u cjelini, te za gradove/općine kojima je dodijeljena pomoć,
Državnom povjerenstvu dužna su dostaviti u roku od najviše 30 dana od nada donošenja
Odluke.
6. Neraspoređena sredstva, odobrena u skladu s Odlukom Vlade Republike Hrvatske,
jedinice lokalne samouprave dužne su doznačiti u korist državnog proračuna bez
odgode.

U slučaju dodatnih pitanja ili potrebe obrazloženja provedbe mjera iz ovoga dopisa, molimo
kontaktirati Ministarstvo financija, Sektor za koncesije i državne potpore, email:
natasa.vesligaj@mfin.hr, tek broj 01 4591 224.
S poštovanjem,

TAJNIK DRŽAVNOC
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Prilog:

- Odluka Vlade Republike Hrvatske
- Zaključak Državnog povjerenstva
- Tablica 1: Raspored sredstava pomoći
- Tablica 2. Raspored sredstava pomoći za štete u poljoprivredi
- Tablica 3. Raspored sredstava pomoći za štete u građevini
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