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 na području
Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna
gradovima i općinama za te namjene u 2003.

I.
Donosi se Program projektiranja i izgradnje objekata vodoopskrbe na području
Splitsko-dalmatinske županije za 2003.
II.
U Programu iz točke I. ove Odluke sadržano je:
Nastavak izgradnje vodoopskrbnih podsustava koji nisu obuhvaćeni projektom
EKO - Kaštelanski zaljev na području grada Kaštela.
2. Rekonstrukcija i dogradnja glavne vodoopskrbne mreže u naseljima Glavice,
Ugljane i Han, te dovršetak projektne dokumentacije gornje zone grada Sinja uz
izvorište Kosinac (Gljev, Obrovac, Bajagić, Čačijin Dolac).
3. Nastavak izgradnje sustava vodoopskrbe gornjeg horizonta grada Imotskog
(Vinjanski prsten).
4. Rekonstrukcija dijela glavne vodoopskrbne mreže te
izrada
projektne
dokumentacije za razvitak vodoopskrbnog sustava na širem području grada
Vrlike.
5. Početak izgradnje objekata u vodoopskrbnom podsustavu «Plano» na
području grada Trogira.
6. Rekonstrukcija sustava vodoopskrbe naselja Sv. Nedjelja,
te projektiranje,
pripremni radovi i početak izgradnje vodoopskbnog sustava za Brusje, V. i
M. Grablje na području grada Hvara.
7. Početak izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselje Svinišće, te nastavak
izgradnje glavnih vodoopskrbnih objekata u Lokvi Rogoznici na području grada
Omiša.
8. Početak izgradnje vodoopskrbnog sustava za naselje Kamensko i granični
prijelaz Kamensko, te nastavak izgradnje lijevog zaobalja rijeke Cetine na
području grada Trilja.
9. Izrada glavne projektne dokumentacije za dio vodoopskrbnog sustava koji
osigurava dovod pitke vode s otoka Brača (C.S. «Tunel»), kao dio sustava općine
Jelsa, te rekonstrukcija vodovoda kroz tunel «Pitve - Zavala».
10. Izgradnju V.S. «Gradac» i cjevovoda V.S. «Gradac» - Marina, te
izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu zapadnog dijela općine Marina.
11. Izgradnja glavnih objekata u vodoopskbnom sustavu Bitelić na području
općine Hrvače.
12. Nastavak izgradnje vodoopskrbnog sustava na području općine Podbablje.
13. Izgradnju i nabavku materijala za vodoopskrbni sustav na području općine Lovreć.
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14. Nastavak izgradnje glavnog cjevovoda u sustavu vodoopskrbe Crivac-RamljaneBračević,
te pripremni radovi i početak izgradnje servisne zone Prisike na
području općine Muć.
15. Nastavak izgradnje i nabavka cijevnog materijala za vodoopskrbne sustave na
području općine Zagvozd.
16. Nastavak izgradnje glavnih vodoopskrbnih objekata do industrijske zone i
sportskog centra na području općine Zmijavci.
17. Izgradnja glavnih vodoopskrbnih objekata od Ciste provo do Ciste velike, te
podsustava Aržano na području općine Cista Provo.
18. Početak izgradnje vodoopskrbnog sustava u općini Lokvičići.
19. Izrada projektne dokumentacije za poboljšanje vodoopskrbe odnosno za izgradnju
servisne zone Pođi na području općine Dugopolje.
20. Izrada projektne dokumentacije za vodoopskrbu područja općine Lećevica
(nastavak projektiranja vodoopskrbe sa rijeke Čikole preko V.S. Sv. Marko).
21. Izrada projektne dokumentacije te rekonstrukcija glavnih
objekata
vodoopskrbnog sustava na području općine Tučepi.
22. Dovršetak izgradnje objekata u sustavu vodoopskrbe „Ercegovci" na
području općine Dicmo.
23. Projekiranje, izgradnju i nabavu opreme za ostale vodoopskrbne sustave na
području Županije, te izrada katastra glavnih vodoopskrbnih objekata na području
Županije - Ostali sustavi.
III.
Sredstva Županijskog proračuna u iznosu od 5.000.000,00 kn namijenjena za
ulaganja u projektiranje i izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitskodalmatinske županije u 2003. godini, razdjel 5. pozicija 160. raspoređuju se kako slijedi:

Red. broj
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

GRAD
ili
OPĆINA
Kaštela
Sinj
Imotski
Vrlika
Trogir
Hvar
Omiš
Trilj
Jelsa
Marina
Hrvače
Podbablje
Lovreć
Muć
Zagvozd
Zmijavci
Cista Provo
Lokvičići
Dugopolje
Lećevica

IZNOS
200.000,00 kn
200.000,00 kn
350.000,00 kn
250.000,00 kn
150.000,00 kn
200.000,00 kn
300.000,00 kn
200.000,00 kn
150.000,00 kn
250.000,00 kn
200.000,00 kn
150.000,00 kn
200.000,00 kn
200.000,00 kn
150.000,00 kn
150.000,00 kn
300.000,00 kn
300.000,00 kn
150.000,00 kn
150.000,00 kn
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21.
22.
23.

Tučepi
Dicmo
Ostali
UKUPNO

150.000,00 kn
150.000,00 kn
500.000,00 kn
5.000.000,00 kn
IV.

Sredstva iz točke III. Odluke doznačit će se temeljem ugovora.
V.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i objavit će se u "Službenom glasniku
Županije splitsko-dalmatinske".

KLASA: 022-04/03-02/57
URBROJ: 2181/01-02-03-01
U Splitu, 20 ožujka 2003.
ŽUPAN
Prof. dr. Branimir Lukšić, v.r.
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