
  Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10), Župan Splitsko-dalmatinske 

županije 17. studenoga 2010. donio je  

 

 

R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za morsko ribarstvo u 

Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

I. 

 

 Osniva se Povjerenstvo za morsko ribarstvo u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u 

daljnjem tekstu: Povjerenstvo) i imenuju se njegovi članovi. 

 

II. 

 

 Povjerenstvo ima predsjednika, zamjenika predsjednika, članove,  i to: 

 

Predsjednik: 

 1.  Visko Haladić, zamjenik župana, 

 

Zamjenik predsjednika: 

 2.  Ivan Udovičić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i  

                 europske integracije, 

 

Članovi: 

 3.  Katarina Šuta, predstavnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske    

                 integracije, 

 4.  Nenad Galić, predstavnik HGK Županijska komora Split, 

 5.  Vladan Bojić, predstavnik Obrtničke komore Splitsko-dalmatinske županije, 

 6.  Alen Soldo, predstavnik Sveučilišta u Splitu, Sveučilišni studijski centar za studije    

                 mora, 

 7.  Božena Vidović, predstavnik HZPSS-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 8.  Jenko Franceschi, predstavnik Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog    

                 razvoja-Uprava ribarstva, 

 9.  Nedo Vrgoč, predstavnik Instituta za oceanografiju i ribarstvo Split,  

 10. Ante Mihanović, predstavnik Lučke Uprave Splitsko-dalmatinske županije, 

 11. Imenovani predstavnik JLS 

 

 

III. 

 

Zadaća Povjerenstva: 

- predlagati mjere regulacije ribolova, a koji se odnose na oblike ribolova koje će   

                  propisati   ministar, 

 -     predlagati projekte izgradnje ribarske infrastrukture, 

 -     predlagati područja za uzgoj, 

 -    davati prijedloge i  za ostala pitanja sukladno  čl. 83. Zakona o morskom ribarstvu  

                  („Narodne novine“, broj 56/10; čl.83.).   
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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. 

 

 Za tajnika Povjerenstva imenuje se Martin Bućan, viši stručni suradnik u Upravnom 

odjelu za gospodarstvo razvitak i europske integracije. 

 Sve stručne i druge administrativne poslove za rad Povjerenstva obavljati će Upravni 

odjel za gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 

 

 

 

VI. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana donošenja i objavit će se u  

„Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 080-01/10-03/61 

URBROJ: 2181/1-02-10-2 

Split, 17. studenoga 2010.  

 

 

                                                                                                    Ž U P A N 

     

 

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


