
                                                                                                                                 

                                                                                             

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 30. svibnja 2011., donio je  

 

O D L U K U 

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

projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području 

Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 

gradovima i općinama za te namjene u 2011. 

 

 

I. 

 

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

izgradnju objekata vodoopskrbe i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i 

općinama za te namjene u 2011. ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", broj 4/11)  

mijenja se točka I. i glasi: 

 „Donose se izmjene i dopune Programa ulaganja u pripremu, projektiranje, sanaciju 

rekonstrukciju i izgradnju objekata odvodnje na području Splitsko-dalmatinske županije i o 

raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2011.“  

 

 

II. 

  

 U točki II. stavak 1. redni broj 10., mijenja se i glasi:  

10. Izgradnja fekalne i oborinske kanalizacije u Ulici Sv. Mihovila, Zvonimirovoj ulici i 

Dalmatinskoj ulici u funkciji zaštite izvorišta rijeke Jadro na području Općine Dugopolje.  

 Iza rednog broja 33.točke II.dodaje se novi redni broj 34. koji glasi:  

34.  Financiranje  izrade dopune Elaborata zona sanitarne zaštite izvorišta rijeke Jadro i rijeke 

Žrnovnice čije se zone zaštite nalaze i na području Općine Lećevica.  

 Redni broj 34. postaje redni broj 35.  

 

 

III. 

Sredstva  Županijskog proračuna za 2011, razdjel 5, pozicija RO 362 raspodijeljena su  

Odlukom Župana ("Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije", br. 4/11), a ovom 

Odlukom mijenja se i dopunjuje točka III. Odluke, na način da se sredstava iz točke 34., 

odnosno nove točke 35. (ostali projekti) preraspoređuju kako slijedi:   

 

Redni 

broj 

 

GRAD – OPĆINA 

 

IZNOS (kn) 

34. Lećevica 30.000,00 

      35. Ostali projekti                                                                470.000,00 

 



 

 

IV. 

 

 Ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

 

V. 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije”. 

 

 

 

KLASA: 402-01/11-01/78  

URBROJ: 2181/1-02-11-36  

Split, 30. svibnja 2011.   

 

 

 

                                                                                                            Ž U P A N 

 

 

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


