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

nepogoda („Narodne novine“, broj 73/97 ), članka 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije 

(„Službeni glasnik Županije Splitsko-dalmatinske“, broj 11/01, 7/03, 2/06 i 11/06) i članka 6. 

Odluke o izvršavanju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2006. godinu („Službeni 

glasnik Županije Splitsko-dalmatinske“, broj 19/05 i 11/06) Županijsko poglavarstvo 

Splitsko-dalmatinske županije, na  32. sjednici, održanoj 19. prosinca 2006. godine, donijelo 

je  

 

 

ODLUKU 

o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći 

jedinicama lokalne samouprave   za djelomično ublažavanja i otklanjanje 

posljedica štete u  elementarnim nepogodama nastalim tijekom 2006. 

godine 

 

 

                                                                    I. 

 

 Temeljem Konačnih izviješća o štetama u elementarnim nepogodama nastalim tijekom 

2006. godine na području Splitsko-dalmatinske županije dodjeljuje  se jednokratna 

bespovratna novčana pomoć jedinicama lokalne samouprave  radi djelomičnog ublažavanja i 

otklanjanja posljedica šteta u ukupnom iznosu od 800.000,00 kn. 

 

 Dodijeljena sredstva pomoći raspoređuju se i dodjeljuju jedinicama lokalne 

samouprave   kako slijedi: 

 

  Red. br.        Naziv Grada/Općine                   Iznos dodijeljene pomoći ( kn) 

 

1.    GRAD: 

      1.1.               Vrgorac                                                     365.909,44 

 

      2.                                                OPĆINE: 

      2.1                Jelsa                                                           138.982,68 

      2.2.               Bol                                                               10.551,32 

      2.3.               Muć                                                             29.880,53                                                          

      2.4.               Seget                                                          108.558,16 

      2.5.               Marina                                                       146.117,88 

     

                                   UKUPNO (1 + 2)                              800.000,00 

 

                                                                  II. 

 

 Stupanjem na snagu ove Odluke cijeli će se dodijeljeni iznos pomoći odjednom 

doznačiti gradu i općinama iz točke I. ove Odluke.  

  

                                                                 III. 

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

namijenjena su fizičkim i pravnim osobama koje su prijavile štetu mjerodavnim 
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povjerenstvima s prebivalištem i sjedištem na području grada i općina zahvaćenih 

elementarnim nepogodama. 

 

 Grad  i općine navedene u točki I. ove Odluke dužni su svojom odlukom dodijeliti 

sredstva pomoći fizičkim i pravnim osobama prema visini potvrđene štete i činjenicama iz 

Izvješća o procijeni štete. 

 

                                                                  IV. 

 

 Grad i općine dužni su doznačena sredstva odmah isplatiti fizičkim i pravnim osobama 

kojima je potvrđena šteta, a koja nije bila osigurana kod osiguravajućeg društva. 

 Sredstva pomoći izravno su namijenjena za uklanjane i ublažavanje posljedica  

elementarne nepogode sukladno zakonu i ne mogu se koristiti za druge namjene. 

  Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda ovlašćuje se za 

davanje uputa o raspoređivanju danih sredstava, namjeni sredstava po nositeljima te visini i 

obliku štete. 

                                                                   V. 

 

 Gradonačelnik odnosno načelnici grada i općina iz točke I. ove Odluke odgovorni su 

za namjensko korištenje sredstava te za provedbu i izradu izviješća o utrošku sredstava 

dodijeljene pomoći. 

 Izviješće o utrošku sredstava dodijeljene pomoći po korisnicima sa naznakom 

nositelja, namjene, vremena i utroška sredstava, dostavlja se Županijskom povjerenstvu za 

procjenu štete od elementarnih nepogoda, najkasnije 60 dana od primitka sredstava iz 

Županijskog proračuna. 

 

                                                                  VI. 

 

 Sredstva dodijeljene pomoći doznačuje se iz Županijskog proračuna Splitsko-

dalmatinske županije za 2006. godinu, Pozicija R0029 Tekuće pomoći unutar opće državne iz 

Aktivnosti 001- Provedba plana naknade šteta od elementarnih nepogoda. 

 

 Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Upravni odjel Splitsko-dalmatinske županije za 

proračun i financije . 

                                                                  VII. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 022-04/06-02/373 

URBROJ: 2181/1-02-06-1 

Split:19. prosinca 2006.  

 

 

                                                                                                            ŽUPAN 

 

                                                              

                                                                                           Ante Sanader , dipl. ing., v.r.                                                             


