
 

 

Na temelju članka 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske», broj 11/01 i 7/03) i članka 8. Ugovora o sufinanciranju 

Programa obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 

2003. godini Klasa: 321-01/04-01/120, Urbroj: 525-3-04-1, Župan Splitsko-dalmatinske 

županije, donosi 

 

 

 

R J E Š E N J E 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu i nadzor provedbe Programa za obnovu 

opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini 

 

 

I. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za provedbu i nadzor provedbe Programa za obnovu 

opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i priobalju u 2003. godini 

Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

 

II. 

 

 Zadaće Povjerenstva su: 

- utvrditi je li prijava krajnjeg korisnika podnesena u skladu sa Program 

obnove opožarenih šumskih i poljoprivrednih površina na otocima i 

priobalju u 2003. godini; 

- očevidom utvrditi stanje na opožarenim površinama i obim obnove; 

- utvrditi način obnove opožarenih  površina; 

- procijeniti ukupnu obračunsku vrijednost troškova obnove opožarenih 

površina; 

- predložiti iznos sufinanciranja ukupne obračunske vrijednosti troškova 

obnove opožarenih površina; 

- predložiti zaključivanje ili ne zaključivanje ugovora o sufinanciranju 

obnove opožarenih površina, između Županije i krajnjeg korisnika: 

- utvrditi lokaciju, dužinu i obim čišćenja i uređenja poljskih i šumskih 

putova; 

- utvrditi u ukupnoj obračunskoj vrijednosti troškove čišćenja i uređenja 

poljskih i šumskih putova, iznos sufinanciranja iz sredstva Županije i 

predložiti zaključivanje ugovora između Županije i jedinice lokalne 

samouprave i 

- utvrditi izvršenje radova iz ugovora i predložiti isplatu ugovorenog iznosa 

sredstava sufinanciranja. 
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III. 

 

 U Povjerenstvo se imenuju: 

1. Ivan Glavota, član Županijskog poglavarstva,  predsjednik Povjerenstva 

2. Jakov Mardešić, predstavnik Županije, zamjenik predsjednika Povjerenstva 

3. Ivan Tolić, predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o., član Povjerenstva 

Dragica Žaja, predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o., zamjenik člana Povjerenstva 

4. Danica Tadin, predstavnik Hrvatskog zavoda za poljoprivredno savjetodavnu 

službu, član Povjerenstva 

Stanislav Štambuk, predstavnik Hrvatskog zavoda za poljoprivredno 

savjetodavnu službu, član Povjerenstva 

5. U radu Povjerenstva sudjeluje i predstavnik jedinice lokalne samouprave 

imenovan   

      na prijedlog jedinice lokalne samouprave kao član Povjerenstva za područje      

      jedinice lokalne samouprave iz koje je predložen za člana Povjerenstva. 

 

 U slučaju spriječenosti za rad u Povjerenstvu člana Povjerenstva zamjenjuje 

zamjenik. 

 

IV. 

 

 Stručne i administrativne poslove za rad Povjerenstva obavljat će Upravni odjel za 

gospodarstvo, razvitak i obnovu. 

 Trošak rada Povjerenstva snosi  Splitsko-dalmatinska županija. 

 Trošak rada Povjerenstva utvrđuje Županijsko poglavarstvo na prijedlog člana 

Županijskog poglavarstva zaduženog za gospodarstvo. 

 Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u Proračunu Županije. 

 

V. 

 

 Ovo Rješenje objavit će se u «Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije». 

 

KLASA: 022-04/04-02/190 

URBROJ:  2181/01-02-04-01 

Split, 20. srpnja  2004. 

  

 

                                                                                                          Ž U P A N 

 

                                                                                                 Kruno Peronja, v.r. 

 

 


