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

Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/01, 7/03, 2/06, 11/06 i 14/07), Županijsko 

poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije  na 50. sjednici, održanoj 8. studenoga 2007., 

donijelo je 

 

                                                              O D L U K U 

o  izmjenama  i  dopunama Odluke o donošenju  Programa  ulaganja u pripremu, 

projektiranje, rekonstrukciju  i izgradnju objekata  vodoopskrbe na području Splitsko-

dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i 

općinama za te namjene u 2007. 

 

I. 

 

U Odluci o donošenju Programa  ulaganja u pripremu, projektiranje, rekonstrukciju i 

izgradnju objekata vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli 

sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2007. ("Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 3/07)   mijenja se točka I. i glasi: 

 

"Donose se izmjene i dopune Programa  ulaganja u pripremu, projektiranje, 

rekonstrukciju i izgradnju objekata  vodoopskrbe na području Splitsko-dalmatinske županije i 

o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2007.“  

  

 

II. 

 

 Točka II. stavak 1. točka 4. , 9. , 14., 16 mijenjaju  se i sada glase: 

 „ 4. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava Krstatice-Autocesta i 

izrada izvedbenog projekta vodoopskrbe i podsustava vodovodne mreže za Pruže i Piplice na 

području Općine Zagvozd. 

 9. Pripremni radovi i izgradnja magistralnog cjevovoda uz autocestu Split-Zagreb i 

vodovodne mreže Korušce - Uble na području Općine Lećevica.  

 14. Izrada projektne dokumentacije vodoopskrbnog sustava i sanacija vodovodne 

mreže Sitno-Bogdanovići na području Općine Prgomet.  

 16. Nastavak izrade projektne dokumentacije, nabave vodovodnog materijala i 

izgradnja vodovodne mreže, te rekonstrukcija cjevovoda VSP „Perković-Primorski Dolac“. 

 

 Iza točke 22. dodaje se nova točka 23. koja glasi:  

 „ 23. Izrada osnovnog projekta vodoopskrbnog sustava Vis-rekonstrukcija Crpne 

stanice „Pizdica“.“ 

 

 

                                                         III. 

           Točka III. mijenja se i glasi:  

         „ Sredstva Županijskog proračuna razdjel 6. pozicija 350  za namjene iz točke I. ove 

Odluke raspoređena su Odlukom („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 

3/07), a sredstva dobivena Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-

dalmatinske županije za 2007. u ukupnom iznosu od 750.000,00 kn raspoređuju se kako 

slijedi: 
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Red.broj 

 

GRAD – OPĆINA 

 

IZNOS 

1. Cista Provo    100.000,00 

4. Zagvozd     200.000,00 

9. Lećevica    100.000,00 

14.  Prgomet    150.000,00 

     16. Primorski Dolac     150.000,00 

     23. Komiža      50.000,00 

 

 

 

U K U P N O  

 

    750.000,00 

       „ 

 

 

 

IV. 

Ova Odluka stupa na snagu danom  objave u "Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije". 

 

KLASA: 022-04/07-02/271 

URBROJ: 2181/1-02-07-1 

Split, 8. studenoga 2007. 

 

        Ž U P A N  

 

   

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

 

 


