
 Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda („Narodne novine“ 

br. 73/97) i članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik“ br. 11/01) 

Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 11. sjednici održanoj 25. srpnja 

2002., donijela je 

 

 

ODLUKU 

o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete 

od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije 

  

 

Članak 1. 

 

 U Odluci o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od elementarnih 

nepogoda Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske“ 

broj 8/97) članak 2. mijenja se i glasi: 

 

„Županijsko povjerenstvo ima predsjednika i 7 članova. 

 

U Županijsko povjerenstvo se imenuju: 

- za predsjednika: 

 mr. sc. NEDJELJKO ŠPIRO ERCEG, član Županijskog poglavarstva, 

 

- za članove: 

1. DAVOR PAVIĆ, član Županijskog poglavarstva,  

2. NANICA DIJAN, pomoćnica pročelnice Upravnog odjela za proračun i 

financije, 

3. mr. sc.IVICA KOVAČEVIĆ, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za 

gospodarstvo, razvitak i obnovu,  

4. ANTE GALIĆ, vijećnik Županijske skupštine,  

5. IVICA VETMA, vijećnik Županijske skupštine,  

6. TOMO DOKO, vijećnik Županijske skupštine.  

7. MARIJA MIRAT, vijećnica Županijske skupštine. 

 

 

Članak 2. 

 

 Članak 3. mijena se i glasi: 

 

„Za tajnika Županijskog povjerenstva imenuje se Jakov Mardešić, stručni savjetnik u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i obnovu.“ 

 

Članak3. 

 

 Iza članka 6. dodaje se članak 6. a), koji glasi: 

 « 6 a) 

 Predsjednik i članovi Županijskog povjerenstva imaju pravo na naknadu. 

 Naknadu iz prethodnog stavka utvrđuje Županijsko poglavarstvo na prijedlog člana 

Županijskog poglavarstva zaduženog za gospodarstvo. 
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 Naknada iz stavka 1. ovog članka isplaćuje se po prihvaćenom Izvješću o radu 

Županijskog povjerenstva.» 

 

 

Članak 4. 

 

 Članak 7. mijenja se i glasi: 

 «Stručne i administrativne poslove za Županijsko povjerenstvo obavlja Upravni odjel 

za gospodarstvo, razvitak i obnovu.» 

 

 

Članak 5. 

 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku Županije splitsko-

dalmatinske.»  

 

KLASA: 021-04/02-02/87 

URBROJ: 2181/l-01-02-01 

Split, 25. srpnja 2002. 

 

       PREDSJEDNIK 

      ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

      Doc. dr. sc. Mihovil Biočić, v.r. 

 


