
Na temelju članka 29. stavak 3. Zakona o lovstvu („Narodne novine“, broj 140/05), te 

članka 20. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 11/9, 7/10, 10/10 i 2/13), Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije 

na 11. sjednici, održanoj 29. srpnja 2014., donijela je  

 

 

O D L U K U 

o osnivanju i imenovanju Komisije za provedbu javnog natječaja za dodjelu u zakup 

ustanovljenih zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije 

 

                                                                   Članak 1. 

 

 Osniva se Komisija za provedbu javnog natječaja za dodjelu u zakup ustanovljenih 

zajedničkih lovišta na području Splitsko-dalmatinske županije (u daljnjem tekstu: Komisija). 

        

                                                                    Članak 2. 

  

 Komisija ima predsjednika, zamjenika predsjednika i tri  člana: 

 1. Dražen Budimir, vijećnik Županijske skupštine 

 2. Nensi Malbaša, vijećnica Županijske skupštine 

 3. Tonći Božanić, vijećnik Županijske skupštine 

            4. Tomislav Opačak, zamjenik pročelnika UO za gospodarstvo, razvitak i europske  

                 integracije 

            5. Mladen Balić, predsjednik Lovačkog saveza ŽSD. 

 

Članovi Komisije biraju između sebe predsjednika Komisije i zamjenika predsjednika 

Komisije na prvoj sjednici Komisije. 

 

Za tajnika komisije imenuje se Martin Bućan, dipl.ing.agr., viši stručni suradnik u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo, razvitak i europske integracije.  

 

  Članak 3. 

 

 Zadaća Komisije je provedba postupka javnog natječaja za davanje zajedničkog 

lovišta u zakup i utvrđivanje prijedloga odluke o izboru najpovoljnije ponude.  

 

  Članak 4. 

 

 

 Sastanak Komisije saziva Predsjednik Komisije. 

 Predsjednik Komisije predsjedava radu Komisije. 

 U slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje ga zamjenik predsjednika. 

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

 Odluke se donose većinom glasova ukupnog broja članova. 

 O svakom sastanku Komisije vodi se zapisnik. 
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Članak 5. 

 

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

gospodarstvo, razvitak i europske integracije. 

 

 

Članak 6. 

 

 

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

namjenski određenih Zakonom o lovstvu, prema važećoj odluci o naknadi za rad stalnih 

radnih tijela.   

 

Članak 7. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti  Odluka  Županijske skupštine 

Klasa:021-04/07-02/168, Urbroj: 2181/1-01; od 17. srpnja 2007. 

 

 

Članak 8. 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 021-04/14-02/188  

URBROJ: 2181/1-01-14-1 

Split, 29. srpnja 2014. 

 

                                                                                                  PREDSJEDNIK 

                                                                                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

                        

 

                                                                                        Petroslav  Sapunar prof., v.r.  

 

 

 


