
 Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije (“Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10 i 10/10), Župan Splitsko-dalmatinske 

županije 2. prosinca 2010., donio je 

 

 

                                                              O D L U K U 

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

projektiranje, rekonstrukciju  i izgradnju prometne infrastrukture i o raspodjeli 

sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2010. 

 

 

 

I. 

 

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

izgradnju objekata prometne infrastrukture i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 

gradovima i općinama za te namjene u 2010. ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije", broj 2/10 )  mijenja se točka I. i glasi: 

 

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

rekonstrukciju i izgradnju prometne infrastrukture i o raspodjeli sredstava Županijskog 

proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2010.“   

 

 

II. 

  

 U točki II. stavak 1. redni broj 12.,18. i 26. mijenja se i glasi : 

„12.  Pripremni radovi, projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine Otok 

18.  Asfaltiranje nerazvrstanih cesta obilaznica Rudinica na području Općine Milna 

26.  Pripremni radovi, projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Podbablje.“ 

  U točki II. stavak 1. iza rednog broja 29. dodaje se redni broj 30. koji glasi: 

„30.  Pripremni radovi, projektiranje i izgradnja nerazvrstanih cesta na području Općine 

Podgora.“ 

 

           U točki II. stavak 1. podtočka C) se briše. 

 

 

                                                        III. 

            

 Točka III. mijenja se i glasi:  

         „Sredstva Županijskog proračuna razdjel 5. pozicija RO 363 za namjene iz točke I. ove 

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

broj 2/10), a  sredstva utvrđena Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-

dalmatinske županije, a sastoje se od prenamjene unutar razdjela („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 12/10)  raspoređuju se kako slijedi: 
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Red.broj 

 

GRAD – OPĆINA 

 

IZNOS (kn) 

12. Otok 340.000,00 

18. Milna 85.000,00 

26. Podbablje 253.920,00 

30. Podgora 60.000,00 

 

 

IV. 

 

 Sve ostale odredbe iz točke I. Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

 

V. 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije". 

 

 

KLASA:402-01/10-01/223 

URBROJ: 2181/1-02-10-3 

Split, 2. prosinca 2010. 

 

        Ž U P A N  

 

   

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

 

 

 


