
  Na temelju članka 27.Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 140/05), te članka 

34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije («Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije», 

broj 11/01, 7/03, 2/06, 11/06 i 14/07), Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije 

na 52. sjednici, održanoj 27. studenoga  2007., godine, donijelo je  

 

 

R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se 

sufinancirati iz sredstava lovozakupnina u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

 

I 

 

Osniva se Povjerenstvo za odabir projekata lovstva koji će se sufinancirati iz sredstava 

lovozakupnina Splitsko-dalmatinskoj županiji  (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo). 

 

II 

 

Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika i 3 (tri) člana, tajnika i to: 

 

1. Stjepan Maglica, oec., član Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske 

županije, predsjednik Povjerenstva  

2. Božo Sinčić, dipl. oec., v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i 

obnovu,zamjenik Predsjednika 

3. Ante Blažić, dipl.oec., član Županijskog poglavarstva Splitsko-dalmatinske 

županije,član 

4. Ivica Kovačević, mr., pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, 

razvitak i obnovu, član 

5. Mladen Balić, predstavnik Županijskog lovačkog saveza, član 

6. Tomislav Opačak, dipl.iur., stručni savjetnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo, 

razvitak i obnovu, tajnik Povjerenstva. 

 

 

 

III 

 

 Zadaća Povjerenstva je utvrditi i valorizirati projekte iz domene lovstva koja će se 

sufinancirati iz sredstava lovozakupnina. 

 

IV 

 

 Sastanak Povjerenstva saziva predsjednik Povjerenstva. 

 Predsjednik Povjerenstva predsjedava radu Povjerenstva.  

            U slučaju njegove    spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. 

 Sastanak Povjerenstva održat će se ako je sastanku nazočna većina članova. 

 Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova. 

 O svakom sastanku Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 

 

 



V 

 

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

gospodarstvo, razvitak i obnovu. 

 

VI 

 

 Troškove rada Povjerenstva snosi Splitsko-dalmatinska županija, a plaćaju se iz 

sredstava namjenski određenih Zakonom o lovstvu, prema tarifi satnice Ministarstva 

gospodarstva Republike Hrvatske. 

 

VII 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije ». 

 

 

KLASA: 022-04/07-02/324 

URBROJ: 2181/1-02-07-1 

U Splitu, 27. studenoga   2007. 

 

 

                                           Ž U P A N 

                             

 

 

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


