Na temelju članka 32, 33. i 36. stavka 1. Zakona o zaštiti od elementarnih nepogoda
(“Narodne novine“, broj 73/97), članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni
glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10 i 10/10) i članka 6. Odluke o izvršenju
Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2017. godinu („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 152/16), Župan Splitsko-dalmatinske županije 29. ožujka 2017., donio je
ODLUKU
o dodijeli jednokratne bespovratne novčane pomoći Općini Seget za djelomično ublažavanja i
otklanjanje posljedica štete u elementarnoj nepogodi nastaloj u travnju 2016. godine,
uzrokovane mrazom, na području Općine Seget
Članak 1.
Temeljem potvrđene Konačne procjene štete u elementarnoj nepogode uzrokovane mrazom na
području Općine Seget, nastaloj u travnju 2016. g. dodjeljuje se jednokratna bespovratna novčana
pomoć Općini Seget radi djelomičnog ublažavanja i otklanjanja posljedica šteta nastale na
poljoprivrednim kulturama u ukupnom iznosu od 73.490,00 kuna.
Članak 2.
Stupanjem na snagu ove Odluke cijeli će se dodijeljeni iznos pomoći odjednom doznačiti općini
Seget iz članka 1. ove Odluke.
Članak 3.
Dodijeljena sredstva pomoći za ublažavanje štete od elementne nepogode iz članka 1. ove
Odluke namijenjena su fizičkim osobama koje su prijavile štetu mjerodavnom Povjerenstvu, kojima
je na području Općine Seget oštećena imovina procijenjena i potvrđena šteta, a upisana u Registar
šteta od elementarnih nepogoda u iznosu od 734.899,25 kuna.
Općina Seget dužna je svojom Odlukom dodijeliti sredstva iz članka 1. ove Odluke svim
fizičkim osobama iz stavka 1. ovog članka prema visini potvrđene štete što čini približno 10 % po
prijavi na procijenjenu štetu, s time što po prijavi fizičke osobe ne može pomoć iznosit manje od
100,00 kuna.
Eventualni neraspoređen višak sredstava, Općina Seget dužna je doznačit na račun Splitskodalmatinske županije.
Članak 4.
Općina Seget dužna je doznačena sredstva odmah isplatiti fizičkim osobama kojima je
potvrđena šteta iz članka 3. stavak 2. ove Odluke čija je oštećena imovina, a koja nije bila
osigurana kod osiguravajućeg društva.
Sredstva pomoći izravno su namijenjena za uklanjane i ublažavanje posljedica elementarne
nepogode sukladno zakonu i ne mogu se koristiti za druge namjene.
Povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda Splitsko-dalmatinske županije
ovlašćuje se za davanje uputa o raspoređivanju danih sredstava, namjeni sredstava po nositeljima te
visini i obliku štete.

Članak 5.
Načelnik Općine Seget odgovoran je za namjensko korištenje sredstava te za provedbu izrade
izvješća o utrošku sredstava dodijeljene pomoći iz članka 1. ove Odluke.
Izviješće o utrošku sredstava dodijeljene pomoći po korisnicima sa naznakom nositelja, namjene,
vremena i utroška sredstava, dostavlja se Povjerenstvu za procjenu štete od elementarnih nepogoda
Splitsko-dalmatinske županije najkasnije do 30. svibnja 2017. godine.
Članak 6.
Sredstva dodijeljene pomoći doznačuje se iz Županijskog proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2017. godinu,Razdjel 104, Upravni odjel zajedničkih poslova, aktivnost A 100003:
Provedba plana naknade šteta od elementarnih nepogoda, pozicija R2467 Pomoći unutar općeg
Proračuna
Članak 7.
Za provedbu ove Odluke ovlašćuje se Upravni odjel za financije Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županije“.
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