
 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije“ br. 11/01,  7/03 i 2/06), Županijsko poglavarstvo Splitsko-

dalmatinske županije na  21. sjednici održanoj dana  21. lipnja 2006., donijelo je 

 

O D L U K U 

o donošenju Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, modernizaciju, 

obilježavanje i izgradnju pješačkih staza u svrhu razvoja turizma  i o raspodjeli 

sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006. godini 

 

I. 

Donosi se Program ulaganja, u pripremu, projektiranje, modernizaciju, obilježavanje i 

izgradnju pješačkih staza u svrhu razvoja turizma i o raspodijeli sredstava Županijskog 

proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2006. godini. 

II. 

Program iz točke I. ove Odluke sadrži: 

1. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Vrlike 

2. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Sinja 

3. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području općine Otok 

4. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Trilja 

5. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Imotskog 

6. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Vrgorca 

7. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području općine Proložac 

8. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području općine Lokvičići 

9. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području općine Lećevica 

10. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Visa 

11. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području grada Komiža 

12. Izgradnju, uređenje i obilježavanje pješačkih staza na području općine Sutivan   

III. 

 

 

Sredstva Županijskog proračuna u iznosu od 200.000,00 kn namijenjena za ulaganja u 

pripremu, projektiranje, modernizaciju, obilježavanje i izgradnju pješačkih staza u svrhu 

razvoja turizma  gradova i općina na području Splitsko-dalmatinske županije u 2006., razdjel 

9. pozicija 451 raspoređuju se kako slijedi: 
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Red.broj GRAD/OPĆINA IZNOS 

1. Vrlika 18.000,00 

2. Sinj 18.000,00 

3. Otok 16.000,00 

4. Trilj 17.000,00 

5. Imotski 18.000,00 

6. Vrgorac 18.000,00 

7. Proložac 16.000,00 

8. Lokvičići 14.000,00 

9. Lećevica 14.000,00 

10. Vis 17.000,00 

11. Komiža 17.000,00 

12. Sutivan 17.000,00 

  

UKUPNO: 

 

200.000,00 

 

 

 

IV. 

 

Sredstva iz točke III. Ove Odluke doznačit će se gradovima i općinama temeljem 

ugovora o međusobnim pravima i obvezama i dostavljenoj vjerodostojnoj dokumentaciji o 

dospjelim obvezama. 

 

 

V. 

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije“.  

 

 

KLASA: 022-04/06-02/187 

URBROJ: 2181/1-02-06-1 

Split, 21. lipnja 2006.  

 

 

Ž U P A N 

 

 

Ante Sanader, dipl.ing., v.r. 

 

 


