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RIBNJAČKA Bjelovarsko-bilogorski župan Damir Bajs, jučer 5. svibnja, proglasio je
elementarnu nepogodu na području Bjelovarsko-bilogorske županije za svih 5 gradova i 18
općina na poljoprivrednim usjevima i dugogodišnjim nasadima, zbog vremenskih nepogoda
uzrokovanih niskim temperaturama i mrazom koje su dana 25. i 26. travnja 2016. godine
prouzročile štetu.

Sukladno čl. 28. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda obvezuju se Općinska i Gradska
povjerenstva za procjenu štete od elementarnih nepogoda da odmah, a najkasnije u roku od
osam dana od nastanka nepogode, odnosno njezinih prvih posljedica, podnesu izviješće o
elementarnoj nepogodi. Prvo priopćenje s procjenom ukupne štete te isto dostave Županijskom
povjerenstvu za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, koje će zbrojne podatke dostaviti
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Državnom povjerenstvu.

U noći 25.travanja i jutro 26.travnja područje Bjelovarsko-bilogorske županije, ali i veći dio
Hrvatske pogodile su niske temperature koje su dosezale i do – 7 Celzijevih stupnjeva na
određenim područjima. Sve to zajedno izazvalo je smrzavanje i mraz što je prouzročilo velike
štete poljoprivrednim proizvođačima, ponajprije vinogradarima, voćarima, povrtlarima, ali i
ratarima.
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Elementarnu nepogodu župan Bajs proglasio je na imanju obitelji Poljan u Ribanjačkoj na
području Općine Velika Pisanica. Naime, obitelji Poljan stradao je voćnjak višanja koji se
prostire na 3 hektara, a šteta je stopostotna.

– Ove godine trebali smo imati najveći urod s obzirom da je nasad mlad i očekivali smo tri tone
po hektaru, a sada nećemo imati ništa – rekla je vlasnica voćnjaka Nevenka Poljan u nadi da će
im država pomoći u vidu odštete.

– Kontaktirali smo sve općine i sve gradove i po prvi puta nakon dugo vremena ću proglasit ću
elementarnu nepogodu za cijelu Bjelovarsko-bilogorsku županiju, dakle za svih 5 gradova i 18
općina. To pokazuje jedan obim štete koji se očekuje, a najviše su pogođeni naši voćnjaci i
vinogradi. Nakon osam dana općinska i gradska Povjerenstva će dostaviti županijskom
Povjerenstvu prve procijene šteta, a na nama je da to dostavimo državnom Povjerenstvu. Štete
za mnoge će biti iznimno velike, jer ove godine ne mogu računati na nikakve prihode. To se
odnosi i na voćare, a danas smo kod domaćina koji na tri hektara višnje ne može očekivati
praktički ni deset dekagrama uroda. Ja sam se čuo i s ministrom poljoprivrede i on je rekao da
se ovog trenutka rade napori da se da jedan zajednički zahtjev nekoliko država, pošto nije samo
Hrvatska pogođena time, prema Europskoj uniji. Mislim da je to i jedina šansa da se zapravo
desi i izvjestan povrat za nastalu štetu. Znamo da je obično naknada štete od Vlade, odnosno
Sabora možda tri do pet posto, a na ovaj način iz europske blagajne možemo očekivati da bi
naši poljoprivrednici dobili znatniju naknadu – rekao je župan Bajs proglašavajući elementarnu
nepogodu.
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