
       Na temelju članaka 34. statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/01, 7/03 i  2/06)  Županijsko poglavarstvo  Splitsko-

dalmatinske županije na 27. sjednici, održanoj 12. listopada 2006., donijelo je 

 

R J E Š E N J E 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu i nadzor provedbe Programa uređenja postojećih 

zapuštenih šumskih i poljskih putova  na otocima i priobalju u 2006. godini 

         

 

                                                                      I. 

 

       Osniva se Povjerenstvo za provedbu i nadzor provedbe Programa uređenja postojećih 

zapuštenih šumskih i poljskih putova  na otocima i priobalju u 2006. godini za Splitsko-

dalmatinska županiju (u daljnjem tekstu:“ Povjerenstvo“) 

 

 

                                                                      II. 

 

      Zadaća Povjerenstva je: 

- izraditi prijedlog Ugovora o sufinanciranu Programa uređenja postojećih 

zapuštenih šumskih i poljskih putova  na otocima i priobalju u 2006. godini, koji će 

sklopiti županija s priobalnim i otočnim jedinicama lokalnih samouprava i s HŠ 

d.o.o Uprava šuma  Podružnica Split, a na temelju Programa; 

- sudjelovanje u izradi Projektne dokumentacije uređenja ugovorenih postojećih 

zapuštenih šumskih i poljskih putova  sa svrhom i ciljem potvrđivanja odnosno 

utvrđivanja projektnog zadataka u odnosu na planirane obračunske vrijednosti 

troškova uređenja; 

- temeljem Projektne dokumentacije utvrditi obračunsku vrijednost postojećih 

zapuštenih šumskih i poljskih putova; 

- obaviti primopredaju Projektne dokumentacije temeljem koje će jedinice lokalne 

samouprave raspisati natječaj primjenom Zakona o javnoj nabavi; 

- po obavljenom natječaju, odrediti odnosno potvrditi iznos obračunske vrijednosti 

troškova uređenja  za  sufinanciranje i  

- obaviti nadzor nad izvršenim radovima koji su predmetom Ugovora, sa svrhom i 

ciljem utvrđivanja konačnog iznosa sufinanciranja ukupne obračunske vrijednosti 

troškova izvršenih radova, prema kvaliteti i obimu izvršenih radova te dati 

prijedlog za isplatu istog. 

 

 

                                                                        III. 

      

U Povjerenstvu se imenuje: 

 

1. Jakov Mardešić, predstavnik Županije, predsjednik Povjerenstva 

2. Dragica Žaja, predstavnik Hrvatskih šuma d.o.o Uprava šuma  Podružnica Split, član 

Povjerenstva 

3. Danica Tadin, predstavnik HZPSS Podružnica Splitsko-dalmatinske županije, član 

Povjerenstva 
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      U slučaju spriječenosti za rad u Povjerenstvu  člana Povjerenstva zamjenjuje osoba 

koju odredi Rukovoditelj predstavnika nadležnog tijela  

     U radu Povjerenstva u pravilu sudjeluje i predstavnik jedinice lokalne samouprave bez 

prava odlučivanja.  

 

                                                                       IV. 

 

    Tajnik Povjerenstva je Mate Franetović, viši stručni referent u Upravnom odijelu za 

gospodarstvo, razvitak i obnovu. 

      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 za svakog sudionika u 

radu Povjerenstva, a na prijedlog člana Županijskog poglavarstva zaduženog za gospodarstvo. 

     Sredstva za rad Povjerenstva osiguravaju se u  proračunu županije. 

                                                                         

V. 

 

     Ovo Rješenje stupa na snagu  danom donošenja, a objavit će se u „Službenom 

glasniku  Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 022-04/06-02/280 

URBROJ: 2181/1-02-06-1 

Split,  12. listopada 2006.                 

                                                                                                             ŽUPAN 

 

 

 

                                                                                            Ante Sanader dip. ing., v.r.    

 


