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

dalmatinske županije“, broj 11/09, 07/10, 10/10 i 02/13) i članka 12. Programa potpore 

poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2014-2016) 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/14), Župan Splitsko-dalmatinske 

županije  15. svibnja 2015.,  donio je  

 

 

O D L U K U 

 

o  osnivanju i  imenovanju  Povjerenstva za provođenje  Mjere 1., Mjere 2., Mjere 3. i Mjere 

4. Programa potpore poljoprivredi i ruralnom  razvoju na području Splitsko-dalmatinske 

županije (2014-2016) 

 

 

Članak 1. 

 

Osniva se Povjerenstvo za provedbu  Mjere 1. Okrupnjavanje poljoprivrednog posjeda i 

uređenje poljoprivrednog zemljišta, Mjere 2. Primjena stajskog gnojiva i provedba nitratne 

direktive, Mjere 3. Posebne mjere pomoći za sektor stočarstva i Mjere 4. Legalizacija objekata za 

obavljanje primarne proizvodnje poljoprivrednih proizvoda iz Programa potpore poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na području Splitsko-dalmatinske županije (2014-2016) (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo) i imenuju se njegovi članovi. 

 

 

Članak 2. 

 

Povjerenstvo ima predsjednika i dva člana: 

  

1. mag.oec. Anđelko Katavić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo,                

EU fondove i poljoprivredu, predsjednik Povjerenstva; dipl.iur.. Tomislav Opačak, 

pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo,  EU fondove i poljoprivredu, 

zamjenik predsjednika 

2. dipl.ing.agr. Josip Matas, voditelj pododsjeka za poljoprivredu, šumarstvo i lovstvo, član; 

mrsc. agr. Zorica Rako, stručni savjetnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU fondove i 

poljoprivredu, zamjenik člana 

3. dipl.ing ribarstvene tehnologije Katarina Šuta, voditelj pododsjeka za ribarstvo i ruralni 

razvoj, član; dipl. ing. agr. Martin Bućan, stručni suradnik u Upravnom odjelu za 

gospodarstvo,  EU fondove i poljoprivredu, zamjenik člana. 

 

 

Članak 3. 

 

Zadaća Povjerenstva je: 

 Provođenje postupaka sukladno Programu potpore poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Splitsko dalmatinske županije (2014.-2016.) („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 14/14 ). 

 Donošenje prijedloga Odluke o dodjeli sredstava. 

 

 

 



Članak 4. 

 

          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. 

U slučaju spriječenosti ili odsutnosti člana Povjerenstva zamjenjuje ga zamjenik člana. Odluke se 

donose većinom glasova ukupnog broja članova. O svakom sastanku Povjerenstva vodi se zapisnik. 

 

         Članak 5. 

 

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

gospodarstvo, EU fondove i poljoprivredu.  

 

         Članak 6. 

 

           Ova odluka stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“. 

 
KLASA:  402-01/14-01/2814 

URBROJ:  2181/1-05-00-03/01-15-0005 

Split,  15. svibnja 2015.  

 

  Ž U P A N 

 

 

 

Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


