Na temelju članka 27. Zakona o zaštiti os elementarnih nepogoda („Narodne novine“,
broj 73/97) i članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitskodalmatinske županije“, broj 11/09), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 8.
sjednici, održanoj 22. prosinca 2009., donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za procjenu štete od
elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom osniva se i imenuje Povjerenstvo za procjenu štete od elementarnih
nepogoda Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Županijsko povjerenstvo).
Članak. 2.
Županijsko povjerenstvo ima predsjednika i četiri člana.
Članak. 3.
U Županijsko povjerenstvo se imenuju:
-

za predsjednika
Marin Milišić, ing.strojarstva

1.
2.
3.
4.

za članove:
Radovan Ivičević, dipl.ing.poljoprivrede
Venko Ćurlin, dipl.ing.građ.
Antun Carić, dipl.ing.agronomije
Željko Lasić, ing. elektrotehnike
Članak 4.
Za tajnika Županijskog povjerenstva imenuje se Martin Bućan, dipl.ing.agronomije.
Članak 5.

Mandat članova Županijskog povjerenstva traje četiri godine i vezan je uz trajanje
mandata Skupštine Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 6.
Zadaća Županijskog povjerenstva je da:
1. organizira i usklađuje procjenu štete u općinama i gradovima na području
Županije,
2. utvrđuje štetu za cijelu Županiju,
3. daje podatke o šteti županu radi proglašenja elementarne nepogode,
4. potvrđuje štetu za područje Županije, kojoj pomoć određuje lokalna samouprava,

5. Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu predlaže odobrenje žurne
financijske pomoći i druge pomoći,
6. izrađuje svodne preglede šteta za Županiju i prema redovitu ih postupku dostavlja
Državnom povjerenstvu i nadležnom ministarstvu,
7. izrađuje izvješće o svom radu i utrošku sredstava pomoći na području Županije
prema korisnicima sredstava pomoći,
8. prati namjensko korištenje sredstava za uklanjanje posljedica od elementarnih
nepogoda,
9. prethodno potvrđuje vrijednost štete s područja gradova i općina,
10. ustrojava stručna povjerenstva općina i gradova za procjenu šteta i usklađuje
njihov rad,
11. daje prijedloge za odobravanje pomoći iz proračuna Županije,
12. priprema prethodno izvješće za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo financija
te nadležno ministarstvo o nastanku nepogoda,
13. Državnom povjerenstvu i Vladi Republike Hrvatske daje prijedlog sa podacima
neophodnim za proglašenje elementarne nepogode na razini države,
14. obavlja i druge poslove određene Zakonom, poslove koje mu prenese državno
povjerenstvo ili mu povjere općinska, odnosno gradska povjerenstva.
Članak 7.
Sredstva za rad Županijskog povjerenstva osiguravaju se u proračunu Županije.
Članak 8.
Predsjednik, članovi i tajnik Županijskog povjerenstva imaju pravo na
naknadu.
Naknadu utvrđuje župan primjenjujući kriterije naknada za rad članovima
stalnih radnih tijela Županijske skupštine.
Članak 9.
Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i
imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Splitskodalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske“, broj 8/97 i 5/02)
Članak 10.
Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom glasniku Splitskodalmatinske županije“.
KLASA:
URBROJ:
Split,
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Petroslav Sapunar, prof.,v.r.

