Na temelju članka 27. stavka 2. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
(„Narodne novine” broj 73/97 i 174/04) i članka 35. stavka 1. alineje 35. Statuta Grada
Vrbovca („Glasnik Zagrebačke županije“ broj 32-II/13 – pročišćeni tekst) Gradsko vijeće Grada
Vrbovca na 3. sjednici održanoj 13. srpnja 2017. godine donijelo je

R J E Š E NJ E
o imenovanju članova Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca
Članak 1.
U Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Grada Vrbovca (u
daljnjem tekstu: Povjerenstvo) imenuju se:
1. Darko Rabudić, inž. poljoprivrede, viši referent za poljoprivredu Upravnog odjela
za komunalne djelatnosti i gospodarstvo - za predsjednika
2. Robert Đuranec, inž. poljoprivrede, zamjenik gradonačelnika Grada Vrbovca - za
zamjenika predsjednika
3. Miljenko Tumpak, OPG Miljenko Tumpak (Poljana) – za člana
4. Jasna Cvetek-Kolić, ing. građ., voditeljica OJ održavanja nerazvrstanih cesta,
zimske službe i investicija Komunalca Vrbovec d.o.o. – za članicu
5. Marijan Prevarek, OPG Marijan Prevarek (Vrhovec) – za člana.
Za zamjenike članova imenuju se:
1. Ivan Komanović, upravni referent za geodetske poslove Upravnog odjela za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo
2. Damir Pejaković, dipl. ing. agr., viši stručni savjetnik (stočarstvo) Savjetodavne
službe
3. Martina Pankretić, oec., stručni referent za poljoprivredu Agencije za plaćanje u
poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.
Članak 2.
Članovi Povjerenstva imenuju se na vrijeme od četiri godine.
Članak 3.
Zadaće Povjerenstva utvrđene su člankom 38. stavkom 1. točkom 3. Zakona o zaštiti
od elementarnih nepogoda.
Članak 4.
Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavlja Upravni odjel za
komunalne djelatnosti i gospodarstvo.

Članak 5.
Stupanjem na snagu ovog Rješenja dosadašnji članovi Povjerenstva za procjenu šteta
od elementarnih nepogoda imenovani Rješenjem KLASA: 021-06/13-01/18; URBROJ: 238/3201/01-13-1 razrješuju se dužnosti.

Članak 6.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Glasniku
Zagrebačke županije“.

KLASA: 021-06/17-01/18
URBROJ: 238/32-01/01-17-1
Vrbovec, 13. 07. 2017. g.
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