
         

 

 

 

 

             REPUBLIKA HRVATSKA 
 

     OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
 

                              ŽUPAN 

 

KLASA: 320-07/22-01/12 

URBROJ: 2158-02-22-15 

Osijek, 5. rujna 2022. 

 

Temeljem članka 23. stavak 2. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih 

nepogoda ("Narodne novine" broj 16/19.) i članka 55a. stavak 2. točka 16. Statuta Osječko-baranjske 

županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 

2/13., 4/18., 2/20. i 2/21.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 5. rujna 2022. godine 

 

 

R J E Š E N J E 

 

o proglašenju prirodne nepogode na  

području Osječko-baranjske županije 
 

 

I. 

 

Sagledavajući stanje i posljedice djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajni 

izostanci padalina i visoke temperature koji su zabilježeni proteklih mjeseci na području cijele 

Osječko-baranjske županije izazvali su štete od suše kod pravnih i fizičkih osoba te se proglašava 

stanje prirodne nepogode - suša na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj 

imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji - prirod. 

 

II. 

 

Obvezuju se gradska i općinska povjerenstva za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na 

području Osječko-baranjske županije i Povjerenstvo za procjenu šteta od prirodnih nepogoda na 

području Osječko-baranjske županije, da sukladno Zakonu o ublažavanju i uklanjanju posljedica 

prirodnih nepogoda i Pravilniku o registru šteta od prirodnih nepogoda ("Narodne novine" broj 

65/19.), pokrenu postupak u svezi prijave prve i konačne procjene štete te potvrde konačne procjene 

štete u Registar šteta. 

 

 

III. 

 

Provođenje ovoga Rješenja povjerava se Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj 

Osječko-baranjske županije. 

 

 

IV. 

 

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljeno u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

 Župan 

 Ivan Anušić 



DOSTAVITI: 

1. Gradovi i općine na području  

Osječko-baranjske županije putem 

Upravnog odjela za poljoprivredu i  

ruralni razvoj Osječko-baranjske županije 

2. Državno povjerenstvo za procjenu 

šteta od prirodnih nepogoda putem 

Upravnog odjela za poljoprivredu i  

ruralni razvoj Osječko-baranjske županije 

3. Ministarstvo poljoprivrede 

Republike Hrvatske putem 

 Upravnog odjela za poljoprivredu i  

 ruralni razvoj Osječko-baranjske županije 

4. Upravni odjel za poljoprivredu i  

ruralni razvoj Osječko-baranjske županije 

5. Tajništvo Županije 

6. "Županijski glasnik" 

7. Pismohrana 

 


