
Na temelju članka. 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije" broj 11/01 i 7/03.), Zakona o Fondu za regionalni razvoj 

Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 107/01), Pravilnika o uvjetima i načinu 

korištenja sredstava Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske ("Narodne novine", broj 

65/02), Uvjeta kreditiranja infrastrukturnih i gospodarskih projekata te Preporuci Fonda za 

regionalni razvoj Republike Hrvatske, Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije 

na  51.  sjednici  održanoj 25. svibnja 2004., donijelo je 

 

 
 

 

O D L U K U 

o odabiru (rangiranju) projekata prispjelih na natječaj 

Fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske 

 

 

I. 

 

 

            Usvaja se rang lista projekata prispjelih na natječaj Fonda za regionalni razvoj 

Republike Hrvatske i to kako slijedi:  

1. Općina Lokvičići - za projekt Izgradnja vodoopskrbnog sustava općine Lokvičići 

 595.038,00 kuna bespovratnih sredstava; 

2. Grad Vrlika - za projekt pristupne ceste D-1 radne zone Kosore–Vrlika 850.000,00 kuna 

 bespovratnih sredstava; 

3. Grad Stari Grad - za projekt poduzetničke zone Vrbanj 1.200.000,00 kuna povratnih 

 (kreditnih) sredstava; 

4. Općina Muć - za projekt infrastruktura radne zone Prisike 0. 1.000.000,00 kuna 

 bespovratnih sredstava; 

5. Grad Komiža - za projekt rekonstrukcije pristupne prometnice iznad hotela Biševo u 

 Komiži 700.000,00 kuna bespovratnih sredstava; 

6. Općina Hrvace - za projekt vodoopskrbni sustav gornje zone Bitelić 1.000.000,00 kuna 

 bespovratnih sredstava; 

7. Grad Sinj - za projekt vodoopskrba gornje zone Obrovac- Gljev 1.000.000,00 kuna 

 bespovratnih sredstava; 

8. Grad Sinj - za projekt izgradnja kanalizacijskog sustava kolektora predlaže se odgoda 

 financiranja iz sredstava Fonda za slijedeću godinu. 

 

 

II. 

 

- Kriteriji za odabir projekata; 

- Zahtjevi prispjeli na natječaj; 

- Rekapitulacija projekata prispjelih na natječaj Fonda za regionalni razvoj Republike 

Hrvatske;  

- Odabir (rangiranje) projekata; 

- Prijedlog za financiranje sredstvima fonda za regionalni razvoj Republike Hrvatske 

- i Zapisnik Povjerenstva za odabir projekata prispjelih na natječaj Fonda za regionalni 

razvoj Republike Hrvatske  

sastavni su dio ove odluke.  
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III. 

 
 

Rang lista projekata iz točke I. ove Odluke, dokumentacija iz točke II. kao i ova 

Odluka dostavit će se Fondu za regionalni razvoj Republike Hrvatske na donošenje konačne 

odluke o odabiru predloženih projekata. 

 

 

  IV. 

 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "S1užbenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije”. 

 

 

KLASA: 022-04/04-02/99  

URBROJ:  2181/01-02-04-01 

Split, 25. svibnja 2004. 

 

 

 
 

      ŽUPAN 

 

 

        Kruno Peronja, v.r. 

 

 


