
 

 

Na temelju članka 34. Statuta Županije splitsko-dalmatinske ("Službeni glasnik 

Županije splitsko-dalmatinske" br. 11/01), Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske 

županije na 30. sjednici održanoj dana 20 ožujka 2003., donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o donošenju Programa projektiranja i izgradnje objekata vodoopskrbe i odvodnje 

otpadnih voda i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna javno 

komunalnim poduzećima i ustanovama u 2003. 

 

I. 

 

Donosi se Program projektiranja i izgradnje objekata vodoopskrbe i odvodnje 

otpadnih voda javno komunalnih poduzeća i ustanova na području Splitsko-dalmatinske 

županije u 2003. 

 

II. 

 

Program iz točke I. ove Odluke sadrži: 

1. Dogradnju sustava daljinskog upravljanja i nadzora, te rekonstrukciju i izgradnju 

zajedničkih objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području otoka 

Brača. 

2. Dogradnju sustava daljinskog upravljanja i nadzora, te projektiranje, 

rekonstrukciju i izgradnju zajedničkih objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 

voda na širem području Makarske. 

3. Projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju zajedničkih  objekata  vodoopskrbe  i  

odvodnje otpadnih voda na širem području Omiša. 

4. Dogradnju sustava daljinskog upravljanja i nadzora, te projektiranje, 

rekonstrukciju i izgradnju zajedničkih objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih 

voda na području otoka Hvara. 

5. Početak izgradnje sustava daljinskog upravljanja i nadzora, te rekonstrukciju   i 

izgradnju zajedničkih objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na širem 

području Sinja. 

6. Projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju zajedničkih  objekata  vodoopskrbe  i   

odvodnje  otpadnih voda na širem području Imotskog. 

7. Projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju zajedničkih   objekata  vodoopskrbe  i   

odvodnje  otpadnih voda na širem području Vrlike. 

8. Ostali sustavi. 

 

III. 

 

Sredstva Županijskog proračuna u iznosu od 1.270.000,00 kn namijenjena za 

projektiranje i izgradnju objekata vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda javno 

komunalnim poduzećima i ustanovama na području Splitsko-dalmatinske županije u 2003., 

razdjel 5. pozicija 164. raspoređuju se kako slijedi: 
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Red. 

broj 

JAVNO KOMUNALNO 

PODUZEĆE I USTANOVE 

IZNOS 

1. JP "Vodovod", Brač 150.000,00 kn 

2. JP "Vodovod i kanalizacija, Makarska 150.000,00 kn 

3. JP "Vodovod", Omiš 200.000,00 kn 

4. JP "Hvarski vodovod", Jelsa 150.000,00 kn 

5. JP " Vodovod i čistoća " , Sinj 220.000,00 kn 

6. JP "Vodovod imotske krajine", Imotski 150.000,00 kn 

7. JP "Usluga", Vrlika 150.000,00 kn 

8. Ostali 100.000,00 kn 

 UKUPNO: 1.270.000,00 kn 

 

IV. 

 

Sredstva iz točke III. ove Odluke doznačit će se javno komunalnim poduzećima i 

ustanovama, temeljem Ugovora o međusobnim pravima i obvezama. 

 

V. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku 

Županije splitsko-dalmatinske". 

 

 

Klasa: 022-04/03-02/55  

Ur.broj: 2181/01-02-03-01  

U Splitu, 20 ožujka 2003. 

 

 

       ŽUPAN 

 

 

 Prof. dr. Branimir Lukšić, v.r. 


