
 Na temelju članka 32., 33., i 36 stavak 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda  

( "Narodne novine "broj 73/97) članka 34. Statuta Splitsko – dalmatinske županije ( "Službeni 

glasnik Splitsko dalmatinske županije" broj 11/01 i 7/03) i članka 6. Odluke o izvršenju 

proračuna za 2004. godinu ( "Službeni glasnik Splitsko dalmatinske županije" broj 11/03 i 

8/04) Županijsko Poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije, na 64. sjednici održanoj  29. 

prosinca  2004. godine donijelo je  

 

 

 

ODLUKU 

o dodijeli bespovratne novčane pomoći 

gradovima i općinama za djelomično ublažavanje 

i otklanjanje posljedica štete od elementarnih nepogoda za 

razdoblje od 01. siječnja do 01. listopada 2004. godine 

 

 

I. 

 

Temeljem Konačnih izvješća o štetama od elementarnih nepogoda , u razdoblju od 01. 

siječnja do 01. listopada 2004. godine, daje se bespovratna novčana pomoć gradovima i 

općinama u ukupnom iznosu od 500.000,00 kuna. 

Dodijeljena sredstva raspoređuju se i dodjeljuju se kako slijedi 

 

Naziv općina / grad Iznos pomoći 

( kuna ) 

% učešća vrijednosti štete u 

potvrđenoj ukupnoj šteti 

KAŠTELA 108.233,00 4,49 

KOMIŽA 2.780,00 5,88 

HRVACE 93.832,00 4,61 

SINJ 120.094,00 4,7 

OTOK 539,00 4,99 

VRLIKA 174.522,00 4,51 

UkUPNO: 500.000,00  

 

Stupanjem na snagu ove Odluke cijeli će iznos pomoći odjednom doznačiti naprijed 

navedenim gradovima i općinama. 

 

II. 

 

Sredstva pomoći za ublažavanje šteta od elementarnih nepogoda iz točke I. ove 

Odluke namijenjena su fizičkim i pravnim osobama koje su prijavile štete mjerodavnim 

Povjerenstvima s prebivalištem i sjedištem na području gradova i općina zahvaćeni 

elementarnim nepogodama u razdoblju od 01. siječnja do 01. listopada 2004. godine. 

Za raspodjelu sredstva pomoći sukladno utvrđenoj namijeni odgovorni su 

gradonačelnici i načelnici jedinica lokalnih samouprava. 



 

 

III. 

 

Poglavarstva jedinica lokalnih samouprava svojom Odlukom dodijelit će sredstva 

pomoći krajnjim oštećenicima sa svoga područja na temelju postotnog učešća vrijednosti 

njihove štete u potvrđenoj ukupnoj šteti nastaloj na području jedinice lokalne samouprave. 

Poglavarstvo grada Komiže u raspodijeli sredstava prema krajnjim oštećenicima neće 

svojom Odlukom dodijeliti sredstva pomoći na temelju postotnog učinka vrijednosti za štete 

na građevinama jer za tu štetu ovom Odlukom nije dodijeljena pomoć. 

 

IV. 

 

Jedinica lokalne samouprave dužne su doznačena sredstva pomoći odmah isplatiti 

fizičkim i pravnim osobama kojima je potvrđena šteta na imovini, a koja nije bila osigurana 

kod osiguravajućeg društva. 

Sredstva pomoći izravno su namijenjena za otklanjanje i ublažavanje posljedica 

određene nepogode sukladno zakonu i ne mogu se koristiti za druge namijenjene. 

Županijsko Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ovlašćuje se za davanje 

uputa o raspoređivanju odobrenih sredstva , namijeni, visini i obliku štete. 

 

V. 

 

Izvješće o utrošku sredstava pomoći po korisnicima s naznakom nositelja, namijene, 

vremena i visina utroška , dostavlja se Županijskom povjerenstvu najkasnije do 01. veljače 

2005. godine. 

 

VI. 

 

Sredstva pomoći doznačuju se iz Županijskog Proračuna za 2004. godine, pozicija 

R0024 iz aktivnosti : Provedba plana naknade šteta od elementarnih nepogoda. 

Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Upravni odjel za proračun i financije Splitsko –

dalmatinske županije. 

 

VII. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske 

županije". 

 

 

KLASA: 022-04/04-02/346 

URBROJ: 2181/01-02/04-01 

Split, 29. prosinca 2004.  

 

         ŽUPAN  

 

 

 

 

            Kruno Peronja, v.r. 


