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

Splitsko-dalmatinske županije» broj 11/09), Župan Splitsko-dalmatinske županije 14. svibnja 

2010. donio je 

 

 

R J E Š E N J E 

o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za izradu Prijedloga Programa razvoja 

ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda  

u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

 

 

I. 

 

Osniva se Povjerenstvo za izradu Prijedloga Programa razvoja ekološke proizvodnje 

poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda u Splitsko-dalmatinskoj županiji (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) i imenuju se njegovi članovi. 

 

II. 

 

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

 

Predsjednik 

1. Ivan Udovičić, v.d. pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo, razvitak i europske 

integracije 

 

Zamjenik predsjednika 

2. Katarina Šuta, voditelj odsjeka za ribarstvo i ruralni razvoj 

 

Članovi 

3. Joško Matas, voditelj odsjeka za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo 

4. imenovani predstavnik HZPSS-a u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

5. imenovani predstavnik HPA u Splitsko-dalmatinskoj županiji 

6. imenovani predstavnik udruge eko proizvođača 

7. imenovani predstavnik udruge eko-proizvođača 

8. imenovani predstavnik nadzorne stanice 

9. imenovani  predstavnik certifikacijske kuće 

10. Jelena Hrvojević, predstavnik RERA-e- razvojne agencije, tajnik Povjerenstva. 

 

 

 

III. 

 

 Zadaća Povjerenstva: 

- izraditi Prijedlog Programa razvoja ekološke proizvodnje poljoprivrednih i 

prehrambenih proizvoda u Splitsko-dalmatinskoj županiji s ciljem povećanja udjela površina 

pod ekološkom proizvodnjom, 

 - izraditi prijedlog financiranja programskih aktivnosti vezanih za ekološku 

proizvodnju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, 

 - surađivati u cilju realizacije zadaća Povjerenstva sa povjerenstvima drugih županija 

te sa voditeljima Projekta COAST.  
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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. 

 

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

gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 

 

 

VI. 

 

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

«Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije». 

 

  

KLASA: 020-01/10-02/0261  

URBROJ: 2181/1-02-10-0001  

U Splitu, 14. svibnja 2010. 

 

 

                                                                                          Ž U P A N 

     

 

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

 

 


