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PREDMET: Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Izvješća o procjeni šteta od  
                   tuče na području Općine Gračišće  
 
Poštovani, 
 
u prilogu dopisa dostavljamo Vam navedeni Predmet s molbom da istoga uvrstite u dnevni 
red naredne sjednice Poglavarstva Istarske županije radi prihvaćanja istog te upućivanja 
Državnom povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda kao i drugim 
nadležnim tijelima.  
 
 
S poštovanjem, 
 
 
 

Pročelnik Upravnog odjela 
  

                  Milan Antolović                         
 
 
 
 
 



Na temelju članka 25., članka 29. stavak 3. i članka 43. stavak 2. Zakona o zaštitit od 
elementarnih nepogoda NN 73/97 te  članka 59. Statuta Istarske županije ("Službene 
novine Istarske županije" br. 09/06 – drugi pročišćeni tekst), Poglavarstvo Istarske 
županije razmatrajući Izvješće o procjeni šteta od tuče na području Općine Gračišće, 
Klasa: 810-01/06-01/05, Urbroj: 2163/02-03-01-06-6 od 07. studenog 2006. godine,  na 
sjednici održanoj  dana ____________ donosi  
 
 
 

Z A K L J U Č A K  
 
 
 

1.  Prihvaća se Izvješće o procjeni šteta od tuče na području Općine Gračišće nastala na 
poljoprivrednim usjevima 30.08.2006. godine u ukupnom iznosu od 6.287.271,21 kuna što 
čini 82,70% Proračuna Općine Gračišće ostvarenog u 2005. godini.  
 
2.  Izvješće iz točke 1. ovog Zaključka sastavni je dio istog.  
 
 
 
Klasa:  
Urbroj:                    
Pula, 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 

POGLAVARSTVO 
                        

 Predsjednik 
Ivan Jakovčić                         

 
 
Dostaviti: 
1.  Ministarstvo financija RH, Državno povjerenstvo za procjenu šteta od 
    elementarnih nepogoda, 10 000 Zagreb, Katančićeva, br. 5.,  
2.  M.P.Š. i V.G., Ul. Grada Vukovara 78, 10 000 Zagreb,  
3.  MUP RH - PU Istarska , Pula,  
4.  Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, 
    Dršćevka br. 3, Pazin,  
5. Općina Gračišće, Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od  
   elementarnih nepogoda, Gračišće  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



O b r a z l o ž e n j e 
 

 
1.  PRAVNI  TEMELJ  ZA  DONOŠENJE  OVE ODLUKE 
 
Pravni temelj za donošenje ovog akta je: 
-  u odredbama članka 25., članka 29. stavak 3. i članka 43. stavak 2.  Zakona o zaštiti od 
elementarnih nepogoda (NN br. 73/97) i  
- članka 59. Statuta Istarske županije ("Službene novine Istarske županije" br.09/06 – drugi 
pročišćeni tekst). 
 
 
2.  OSNOVNA  PITANJA  KOJA  SE  UREĐUJU  OVIM  AKTOM 
      I POSLJEDICE KOJE ĆE NASTATI NJEGOVIM DONOŠENJEM 
 
Jako nevrijeme praćeno tučom zahvatilo je 30.08.2006. godine u večernjim satima 
područje Općine Gračišće i to naselja Mandalenčići, Jakačići, Milotski Brijeg, Bazgalji, 
Brljafi, Križarovica, Deltini, Čubanići, Raji, Čuleti i Marcani koja je na poljoprivrednim 
usjevima i dugogodišnjim nasadima izazvala velike štete. 
Temeljem prvih procjena povjerenstava i pismenog zahtjeva načelnika Općine Gračišće, 
Župan Istarske županije proglasio je elementarnu nepogodu za ova područja dana  
 
06. rujna 2006. godine. Slijedom navedene Odluke Župana Istarske županije Općinsko 
 
 povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda za Općinu Gračišće pristupilo 
su procjeni i utvrđivanju nastalih šteta. Županijsko povjerenstvo za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda sačinilo je sukladno Metodologiji za procjenu štete od 
elementarnih nepogoda (NN 96/1998) Izvješće o procjeni šteta od  tuče na području 
Općine Gračišće kojim je utvrđeno da su ukupne štete na području Općine Gračišće u 
iznosu od 6.287.271,21 kuna. Kako je ostvareni Proračun Općine Gračišće u prethodnoj 
2005. godini iznosio 7.602.603,84 kuna to proizlazi da je ukupna šteta ostvarena sa 
82,70% u odnosu na Proračun.  
Slijedom iznijetog predlaže se Poglavarstvu Istarske županije usvajanje predloženog 
Zaključka.  
 

 
 
3. FINANCIJSKA SREDSTVA POTREBNA ZA PROVEDBU OVE ODLUKE 
 
Financijska sredstva za provedbu ovog Akta osigurat će se u suradnji s državnim 
proračunom i proračunom Općine Gračišće.  
 
4.  PRIJEDLOG  ODLUKE 
 
Predmetni Zaključak s obrazloženjem sastavni su dio ovog Akta.  
 
        Pročelnik Upravnog odjela 
         Milan Antolović 
 



 
 
 

 
   REPUBLIKA HRVATSKA 
   ISTARSKA ŽUPANIJA 
   Županijsko povjerenstvo 
   za procjenu štete od  
   elementarnih nepogoda 
    PAZIN ,Dršćevka 3,pp 40 
 

 
Klasa: 810-01/06-01/04 
Urbroj: 2163/1-01/2-06-14 
Pazin, 6. 11. 2006. 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
MINISTARSTVO FINANCIJA 
Državno povjerenstvo za procjenu šteta 
Katančićeva 5 
10000 ZAGREB 

 
 
PREDMET: Izvješće o procjeni štete od tuče na području Općine Gračišće 
 
 

Temeljem članka 6 Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ br. 
73/97), župan Istarske županije Ivan Jakovčić razmatrajući zahtjev Općine Gračišće 
proglašava elementarnu nepogodu 06.rujna 2006. godine. 

Područje Općine Gračišće i to naselja Mandalenčići, Jakačići, Milotski Brijeg, Bazgalji, 
Brljafi, Križarovica, Deltini, Čubanići, Raji, Čuleti i Marcani dana 30. kolovoza 2006. godine u 
večernjim satima pogodila je jaka tuča, koja je na poljoprivrednim usjevima i dugogodišnjim 
nasadima izazvala velike štete. 

Općinsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Općine Gračišće 
utvrdilo je da se iznos nastalih šteta na poljoprivrednim kulturama kreće preko 4 milijuna 
kuna. 
 
Općinsko povjerenstvo općine Gračišće u sastavu 

1. Adriano Putinja, predsjednik 
2. Marijan Brozan, član 
3. Anđelini Ranko, član, 

uz koordinaciju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta započelo je procjenu i istu 
dovršilo 4.11.2006. 

Popisane su štete na vinovoj lozi, voćkama, ratarskim i povrtlarskim kulturama. 
Popisom je obuhvaćeno 44 kultura kod 91 domaćinstava. 

Procjena je izvršena prema metodologiji za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
„Narodne novine“ br. 96/98. 
Za obračun su uzeti trogodišnji ostvareni prosječni prirodi i lanjske cijene. 

Na koncu ukupna obračunata šteta iznosi 6.287.271,21 kn, a prošlogodišnji ostvareni 
proračun iznosi 7.602.603,84 kn. 

To znači da je šteta ostvarena sa 82,70% u odnosu na proračun 2005. god. i 
ispunjeni su uvjeti za dostavu zahtjeva za ublažavanje štete državnom povjerenstvu za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda u Zagreb. 

 



 
Ovo Izvješće se dostavlja Županijskom povjerenstvu da donese zaključak o 

usvajanju, kako bismo nakon toga kompletirani materijal za Općinu Gračišće dostavili 
Državnom povjerenstvu na prihvaćanje i donošenje Rješenja o naknadi štete. 
 

 
 
 
Predsjednica Županijskog povjerenstva 
 

Irma Šuran 
 
 
 
 
Prilozi 

- izračun EN7 i EN4 općine Gračišće 
- spisak domaćinstava općine Gračišće 
- Odluka o prihvaćanju štete 
- Rješenje o imenovanju Općinskog povjerenstva 

za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
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