
 

 Na temelju članka 21. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske, br. 11/01) i glave 11 točka 9. Programa rada Županijske 

skupštine Splitsko-da1matinske županije za 2002. godinu (Službeni glasnik Županije 

splitsko-dalmatinske, broj 2/02) Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije na 11. 

sjednici održanoj 25. srpnja 2002., donijela je: 

 

 

ZAKLJUČAK 

po Izvješću o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s prikazom 

financijskih kretanja u 2001. godini s prijedlogom mjera za unapređenje stanja 

  

I. 

 

 Prihvaća se Izvješće o stanju u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije s 

prikazom financijskih kretanja u 2001. godini s prijedlogom mjera za unapređenje stanja. 

 

 

II. 

 

 Županijska skupština temeljem prezentiranih podataka u Izvješću konstatira: 

 

- da  je stanje u gospodarstvu Splitsko-dalmatinske županije i dalje teško 

- da je broj poduzeća s blokiranim žiro računom preko 4000, a iznos njihovih 

nepodmirenih obveza je 1.7 milijardi kuna 

- da je ostvareno povećanje nezaposlenih, čemu je doprinijela politika stečaja (na 

području Županije otvoreno je samo u 2001. godini 36 stečajeva) 

- da je proces privatizacije nedovršen (u 70 tvrtki država ima vlasnički udjel s 

ukupnim portfeljem od 3.772.513.304 kn, a od toga u njih 41 ima udio veći od 25%, 

a sa pretežitim državnim vlasništvom je 20 tvrtki). 

- da je dosadašnji tijek gospodarskog razvitka neadekvatno usmjeravan i vođen te da 

sukladno tome, uz uvažavanje objektivnih okolnosti, nije dosegao realno moguću i 

poželjnu razinu. 

 

 

III. 

 

 Za prevladavanje u Izvješću prikazanog stanja predlaže se: 

 

1. da ključnu ulogu u osmišljavanju i provedbi restrukturiranja gospodarstva imaju 

lokalne i područne uprave kako bi se izbjeglo ponavljanje povijesnih pogreški u 

strukturiranju gospodarstva 

2. da se za vođenje i koordiniranje ovog procesa, a temeljem pozitivnih međunarodnih 

iskustava, formira regionalna razvojna agencija kao operativno tijelo lokalne i 

područne (regionalne) uprave, koja bi zasigurno znatno unaprijedila i učinila 

učinkovitijima već započete programe, a poglavito: 

 

o Program poticanja malog i srednjeg poduzetništva (kroz Program županije za 

poticanje malog i srednjeg poduzetništva, kojega je ova skupština donijela u 
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prosincu 1997., zaprimljeno je i obrađeno 2228 zahtjeva od kojih je 274 

uspješno realizirano s ukupnim kreditnim iznosom od 135 milijuna kuna) 

o Program poticanja u turizmu (zaprimljeno je i obrađeno 375 zahtjeva od kojih 

je 167 uspješno realizirano s ukupnim kreditnim iznosom od 29.5 milijuna 

kuna) 

o Program razvitka poljoprivrede i agroturizma (kroz Program županije za 

razvitak poljoprivrede i agroturizma, kojega je ova skupština donijela u 

1999., zaprimljeno je i obrađeno 453 zahtijeva od kojih uspješno realizirano 

njih 192, te je na taj način raspodijeljeno 12.5 milijuna kuna).  

o Program širenja slobodne zone "Splitsko-dalmatinska zona" (od svog osnutka 

trgovačko društvo je sklopilo ugovore o korištenju Slobodne zone s tri 

trgovačka društva u kojima je zapos1eno 600 djelatnika, a u pripremi je 

sklapanje ugovora s 12 novih korisnika sa oko 3000 zaposlenih) 

o Program korištenja obnovljivih izvora energije i energetske efikasnosti 

(temeljem utvrđenih potencija1a uz postojeći proizvodni program 

fotonaponskih solamih ćelija, realiziran je pilot program na otoku Hvaru kroz 

program nizozemske vlade PSO+ u vrijednosti od 500.000 EUR, te se za 

konkretne lokacije vode pregovori i vrše nova mjerenja za korištenje energije 

vjetra u sklopu kojega bi domaća industrija trebala ostvariti znatan udio u 

proizvodnji: brodogradilište i građevinska operativa kao i program prijenosa 

tehnologije toplinskih kolektora za potrebe daljinskog grijanja). 

 

3. da se uz nastavak rada na postojećim programima i njima definiranim mjerama za 

unapređenje stanja u gospodarstvu Županije donesu novi razvojni programi i to: 

 

- Poticanje prerade prehrambenih proizvoda, ribolova, uzgoja i prerade ribe 

- Razvitak gospodarstva zagorskog dijela županije (uvrštenje nerazvijenih 

dijelova u Zakon o posebnoj državnoj skrbi) 

- Razvitak stočarstva na kršu. 

 

4. da se kao preduvjet svekolikog razvitka gospodarskih djel1atnosti na području 

Županije riješe infrastrukturni problemi, i to na način da se: 

 

- ustraje na praćenju rokova izgradnje autoceste Zagreb - Split 

- brže i učinkovitije rješavaju problemi u pomorskom i zračnom povezivanju kopna s 

otocima, što će omogućiti iskorištavanje posebnosti otoka za razvitak turizma, 

poljodjelstva i ribarstva 

- u funkciji razvitka poljoprivrede izradi Program obnove i izgradnje novih 

poljoprivrednih putova, te s obzirom na problem osiguranja dostatnih količina vode 

za navodnjavanje, poglavito na otocima, sagleda uloga postojećih vodnih resursa 

(kišnica i prirodni podzemni bazeni) kao i mogućnost korištenja recikliranih 

otpadnih voda i programa desalinizacije  

- u cilju očuvanja okoliša, te razvitka visoko kvalitetnog turizma ubrza već započete 

procese u (rješavanju otpadnih voda i sustava kanalizacije. 

 

5. u cilju učinkovitijeg korištenja svekolikih resursa Županije, kao krucijalna mjera u 

stvaranju temeljnih preduvjeta za uspostavu poželjnog koncepta održivog razvitka 

Županije, ubrza aktivnost na izradi Strategije gospodarskog razvitka Županije, kao i 

na izradi Programa njene implementacije. 
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IV. 

 

 

 Ovaj Zaključak objavit će se u "Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije". 

 

KLASA: 021-04/02-02/78 

URBROJ: 2181/1-01-02-01 

Sp1it, 25. srpnja 2002. 

 

 

      PREDSJEDNIK  

     ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

     Doc.dr.sc. Mihovil Biočić, v.r. 

 


