
 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 objekata odvodnje 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 odvodnje i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i 

općinama za te namjene u 2010. ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 2/10 

i 3/10)  mijenja se točka I. i glasi: 

 

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

rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 

gradovima i općinama za te namjene u 2010.“   

 

 

II. 

 

         Točka II. stavak 1. redni brojevi 10., 12., 13., 14., 17. i 18. mijenjaju se i glase: 

„10. Nastavak izgradnje kanalizacijskog sustava na području Općine Dugopolje koji se 

povezuje na EKO projekt a sve u funkciji zaštite izvorišta rijeke Jadro i izgradnja 

kanalizacijskog sustava Dugopolje, na predjelu Podi-zapad; 

12. Nastavak izrade projekata i izgradnja sustava odvodnje sa priključkom na postojeći uređaj 

za pročišćavanje otpadnih voda  i oborinske odvodnje na području Grada Trilja;  

13. Nastavak izgradnje glavnih objekata odvodnje Podaca – Zaostrog i Kapeć  na području 

Općine Gradac; 

14. Rješavanje izgradnje sustava odvodnje na području Općine Sutivan; 

17. Rješavanje odvodnje oborinske i fekalne kanalizacije u Gospodarskoj zoni „Bristovača – 

Trištenica“ 

18. Sufinanciranje izrade dopune Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta rijeke Jadro i 

Žrnovnice.“ 

 

          Točka II. stavak 1. redni brojevi 20., 23., 27. i 29. brišu se. 

 Redni broj 21. Postaje redni broj. 20. 

 Redni broj 22. Postaje redni broj. 21. 

 Redni broj 24. Postaje redni broj. 22. 

 Redni broj 25. Postaje redni broj. 23. 

 Redni broj 26. Postaje redni broj. 24. 

 Redni broj 28. Postaje redni broj. 25. 

 

 

 

 



 2 

  

III. 

 

           Točka III. mijenja se i glasi:  

         „Sredstva Županijskog proračuna razdjel 5. pozicija 360  za namjene iz točke I. ove 

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

broj 2/10 i 3/10), 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: 

 

 

Red.broj 

 

GRAD – OPĆINA 

 

IZNOS (kn) 

2. Vis 85.000,00 

10. Dugopolje 500.000,00 

12. Trilj 150.000,00 

13. Gradac 254.581,49 

14. Sutivan 300.000,00 

17. Primorski Dolac 500.000,00 

18. Lećevica 84.858,60 

 

 

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: 402-01/10-01/225 

URBROJ: 2181/1-02-10-3 

Split, 2. prosinca 2010. 

 

        Ž U P A N  

 

   

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

 

 


