
 

 Na temelju članka 15. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske 

za 2003. godinu (Narodne novine broj 154/02) i članka  34. Statuta Splitsko – dalmatinske 

županije (“Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske” broj 11/01) Županijsko 

poglavarstvo na 31. sjednici održanoj 15. travnja 2003. donijelo je 

 

 

ODLUKU 

o kriterijima za raspodjelu dijela pomoći koju Splitsko-dalmatinska županija ostvaruje 

iz Proračuna Republike Hrvatske za 2003.g. 

 

Članak 1. 

 

 Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji za raspodjelu dijela pomoći koju Splitsko – 

dalmatinska županija ostvaruje iz Proračuna Republike Hrvatske za 2003. godinu u ukupnom 

iznosu od 1.889.108 kuna. 

 

Članak 2. 

 

 Splitsko – dalmatinska županija namjenski će rasporediti dio ukupnih sredstava iz 

prethodnog članka u iznosu od 730.000 kuna, a što je 39% od ukupnih sredstava utvrđenih 

člankom 1. 

 

Članak 3. 

 

 Sredstva iz članka 2. ove Odluke koristit će se za sufinanciranje kapitalnih programa 

općina korisnika pomoći. 

 

Članak 4. 

 

 Za raspodjelu sredstava  pomoći koristit će se sljedeći kriteriji: 

- broj stanovnika (popis 2001.) 

- prosjek prihoda po stanovniku općina i gradova na razini države  za 2001. 

- prosjek prihoda po stanovniku općina i gradova na razini Županije za 2001. 

- udjel rashoda za kapitalne programe za 2001. u ukupnim rashodima 

- rashod po stanovniku 

- rashod po zaposlenom u upravnim tijelima jedinica 

- faktor korekcije (broj stanovnika bez plaće, …) 

 

Članak 5. 

 

 Sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će se korisnicima prema prijedlogu o 

rasporedu sredstava pomoći po općinama koja je sastavni dio ove Odluke. 

 

Članak 6. 

 

 Općine i gradovi koji su korisnici sredstava iz ove Odluke dužni su tromjesečno 

izvijestiti Županiju o korištenju sredstava pomoći. 
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Članak 7. 

 

 Ukoliko općine ne koriste namjenski odobrena sredstva, Županija će obustaviti 

doznaku sredstava pomoći. 

 

Članak 8. 

 

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

Županije splitsko – dalmatinske. 

 

 

 

 

Klasa: 022-04/03-02/66 

Urbroj: 2181/01-02-03-01 

Split, 15. travnja 2003. 

 

 

 

 

                 Ž U P A N 

 

 

 

    Prof. dr. Branimir Lukšić, v.r. 


