
 

Na temelju članka 10. Zakona o tržištu plina ("Narodne novine", broj 68/01), Pravilnika o 

distribuciji plina ("Narodne novine", broj 104/021 i 97/03) i članka 34. Statuta Splitsko-

dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije broj 11/01 i 7/03), 

Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije na  63. sjednici održanoj 13. prosinca        

2004. godine, donijelo je 

 
 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za pripremu i provedbu javnog 

natječaja za dodjelu koncesije plinofikacije Splitsko-dalmatinske županije za područje 

gradova Splita, Solina, Kaštela i Trogira 

 
 

I. 

Ovom Odlukom osniva se Županijsko povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog 

natječaja za dodjelu koncesije plinofikacije dijela Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem 

tekstu: Županijsko povjerenstvo) i to za gradove Split, Solin, Kaštela i Trogir. 

 
 

II. 

Povjerenstvo usklađuje aktivnosti na pripremi dokumentacije i provedbi javnog natječaja 

za dodjelu koncesije za obavljanje distribucije prirodnog plina na području gradova Splita, 

Solina, Kaštela i Trogira. 

 
III.  

 

Županijsko povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 7 članova. 

U Županijsko povjerenstvo imenuju se: 

 
- za predsjednika: 

1. Kruno Peronja, župan Splitsko-dalmatinske županije 

- za zamjenika predsjednika 

2. Dr. Joško Kovač, zamjenik župana 

- za članove: 

3. Božo Sinčić, v.d.pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i obnovu 

4. Ranko Vujčić, rukovoditelj odsjeka za industriju, energetiku, promet i veze  

5. Miroslav Bulićić, grdonačelnik grada Splita, predstavnik Grada Splita 

6. Stanko Duvnjak, predstavnik Grada Solina 

7. Ivan Čagalj, predstavnik Grada Kaštela 

8. Vedran Rožić, gradonačelnik grada Trogira, predstavnik Grada Trogira 

9. mr. Damir Pešut, predstavnik Energetskog instituta Hrvoje Požar, Zagreb 
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IV. 

 

U radu Županijskog povjerenstva po potrebi i odluci Županijskog poglavarstva mogu 

sudjelovati i druge osobe potrebnih stručnih znanja. 

 

V. 

 

Stručne i administrativne poslove za potrebe Županijskog povjerenstva obavljat će 

Upravni odjel za gospodarstvo, razvitak i obnovu Splitsko-dalmatinske županije. 

 

VI. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u "Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije". 

 

 

Klasa: 022-04/04-02/338 

Ur. broj: 2181/01-02-04-01 

Split, 13. prosinca 2004. 

 

 

        ŽUPAN 

 

 

 

Kruno Peronja, v.r. 
 
 


