
Na temelju Odluke Skupštine Požeško-slavonske županije o kriterijima za dodjelu 

sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 

2021. godine (KLASA: 021-02/21-03/4; URBROJ: 2177/1-06-01/7-21-4) od 06. rujna 2021. 

godine, Odluke Županice Požeško-slavonske županije o dodjeli sredstava pomoći za 

ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine 

(KLASA: 402-01/21-01/15; URBROJ:  2177/1-02-21-3) od 07. rujna 2021. godine te članka 

30. Statuta Općine Kaptol („Službeni glasnik Općine Kaptol’’ broj  02/21), Općinsko vijeće 

Općine Kaptol, na svojoj 03. sjednici, održanoj dana 09. rujna 2021. donosi  

                                       

 

O D L U K U 

o kriterijima za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica 

prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine 

 

Članak 1. 

Ovom Odlukom utvrđuje se raspored sredstava pomoći odobrenih sukladno Odluci o kriterijima 

za dodjelu sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda nastalih 

u lipnju 2021. godine koju je donijela Skupština Požeško-slavonske županije na sjednici 

održanoj 06. rujna 2021. godine i Odluci o dodjeli sredstava pomoći za ublažavanje i uklanjanje 

posljedica prirodnih nepogoda nastalih u lipnju 2021. godine koju je donijela Županica 

Požeško-slavonske županije 07. rujna 2021.godine u ukupnom iznosu od 797.805,19 Kn. 

 

Članak 2. 

     Sredstva iz članka 1. daju se kao pomoć za ublažavanje i uklanjanje posljedica prirodnih 

nepogoda temeljem : 

• Odluke o proglašenju prirodne nepogode, tuče, za područje gradova Požege, Kutjeva i 

Pleternice te općina Jakšić i Kaptol dana 01.07.2021. (‘‘Požeško-slavonski službeni 

glasnik’’ broj 8/21) 

• konačne stručne procjene štete Općinskog povjerenstava iz Registra šteta. 

 

Članak 3. 

         Sredstva iz članka 1. ove Odluke raspoređuju se po sljedećem kriteriju: 

• za pokriće do 30%  prijavljenih šteta na području Općine Kaptol na obiteljskim i 

višestambenim neosiguranim objektima u vlasništvu fizičkih osoba. 

 

Članak 4. 

          Ovlašćuje se općinski načelnik da donese Odluku o dodjeli sredstva korisnicima, a 

sukladno utvrđenom kriteriju iz čl.3. ove Odluke. 

 

Članak 5. 

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u „Službenom glasniku Općine 

Kaptol“.  

 

O P Ć I N S K O   V I J E Ć E  O P Ć I N E  K A P T O L 

 
KLASA: 022-05/21-02/05 

URBROJ: 2177/05-01-21-2 

U Kaptolu  09. rujna  2021.  

 

 

             PREDSJEDNIK: 

             Dario Lončarević, mag. prim. educ., v. r. 


