
 

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

dalmatinske županije» broj 11/01. i 07/03.) Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije 

na 59. sjednici održanoj  14. listopada 2004. godine, donijelo je 

 

ODLUKU 

o raspodijeli dijela sredstava Županijskog proračuna za 2004. godinu namijenjenih 

gospodarstvu, razvitku i obnovi 

 

 

I. 

 

 Dio sredstava Županijskog proračuna za 2004. godinu, razdjel 8, pozicija 320, 322 i 326 u 

iznosu od   2.044.500,00 kuna raspoređuju se na sljedeći način: 

 

RAZDJEL 8 

 

Pozicija Namjena Korisnik Iznos u kn 

320 Program restrukturirana 

BRODOSPLIT-Brodogradilište 

d.o.o.  

BRODOSPLIT-

Brodogradilište d.o.o. 

500.000,00 

320 Program restrukturiranja 

BRODOSPLIT-Brodogradilište 

specijalnih objekata d.o.o.  

BRODOSPLIT-

Brodogradilište 

specijalnih objekata 

d.o.o. 

150.000,00 

Ukupno pozicija 320  650.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni "Vukove 

stine" za izradu Urbanističkog plana 

uređenja 

Općina Hrvace 50.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u općini 

Sućuraj za izradu UPU zone te 

izradu Glavnog i izvedbenog 

projekta cjevovoda  

Općina Sućuraj 49.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u općini 

Dicmo za izradu projektne 

dokumentacije komunalne 

infrastrukture 

Općina Dicmo 75.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u općini 

Muć za izgradnju odvodnje unutar 

gospodarske zone 

Općina Muć 125.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u općini 

Dugopolje za izgradnju dijela 

prometnica, odvodnje i vodovoda  

Općina Dugopolje 125.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u općini 

Zagvozd za izradu geodetskih 

podloga i prostorne dokumentacije 

za zonu 

Općina Zagvozd 62.500,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u gradu 

Stari Grad za putove i uređenje ceste 

unutar zone Vrbanj 

Grad Stari Grad 37.500,00 
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322 Potpora gospodarskoj zoni u Sinju 

za izradu projektne dokumentacije 

infrastruktur. raspleta I faze 

gospodarske zone Kukuzovac 

Grad Sinj 125.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u Vrlici 

za¸pristupnu cestu od državne ceste 

D-1 do radne zone Kosore 

Grad Vrlika 118.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u gradu 

Trilju za izradu Urbanističkog plana 

uređenja gospodarske zone 

Grad Trilj 50.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u gradu 

Supetru za izradu prostornih 

planova, uređenje pristupne ceste, 

odvodnju i vodoopskrbu 

Grad Supetar 100.000,00 

322 Potpora gospodarskoj zoni u općini 

Selca za izradu projektne 

dokumentacije te prilazne ceste 

Općina Selca 62.500,00 

Ukupno pozicija 322 979.500,00 

326 Program gradnje brzih brodova i 

trajekata za povezivanje otoka 

Splitsko-dalmatinske županije s 

kopnom i međusobno – pilot projekt 

otok Šolta-plaćanje preostalog 

iznosa nakon završetka posla, a po 

Ugovoru Klasa:020-01/03-02/586. 

Brodosplit-

Brodogradilište 

specijalnih objekata 

d.o.o. 

40.000,00 

326 Koncept montažnog brodogradilišta 

Brodosplit u funkciji razvoja malog i 

srednjeg poduzetništva u Splitsko-

dalmatinskoj županiji u izradi 

FESB-a u suradnji s Ekonomskim 

fakultetom i stručnim timom 

Brodosplit-Brodogradilište d.o.o.-

plaćanje preostalog iznosa nakon 

završetka posla, a po Ugovoru 

Klasa:020-01/03-02/581.  

FESB – Split  

100.000,00 

326 Integralni model protupožarne 

zaštite od šumskih požara na 

području Splitsko-dalmatinske 

županije-plaćanje preostalog iznosa 

nakon završetka posla, a po Ugovoru 

Klasa:020-01/03-02/593. 

FESB-Split 

125.000,00 

326 Projekt-energetski razvitak Splitsko-

dalmatinske županije – Temeljni 

plan razvitka energetike otoka SDŽ - 

plaćanje drugog obroka po Ugovoru 

Klasa:020-01/03-02/580. 

Energetski institut 

«Hrvoje Požar» 

150.000,00 

Ukupno pozicija 326 415.000,00 

UKUPNO 2.044.500,00 
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II. 

 

 

 Ova odluka objaviti će se u «Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije». 

 

 

KLASA: 022/04-04-02/241 

URBROJ: 2181/01-02/04-01 

 

Split, 14. listopada 2004.  

 

 

 

              ŽUPAN 

 

 

     Kruno Peronja, v.r. 


