
                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  28. prosinca  2012.,  donio je 

 

 

O D L U K U 

o izmjenama i dopunama Odluke 

o donošenju Programa ulaganja u izgradnju trgova i tržnica i o raspodjeli sredstava 

Županijskog proračuna gradovima i  općinama za te namjene u 2012. godini 

 

 

I. 

 

 U Odluci o donošenju Programa ulaganja u izgradnju trgova i tržnica i o raspodjeli 

sredstava Županijskog proračuna gradovima i  općinama za te namjene u 2012. godini 

(„Službeni glasnik Splitsko – dalmatinske županije“, broj 4/12 i 12/12), mijenja se točka I. i 

glasi: 

 „Donose se izmjene i dopune Programa ulaganja u izgradnju trgova i tržnica i o 

raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i  općinama za te namjene u 2012.“ 

 

II. 

 

 Točka II. Odluke mijenja se i glasi:  

1. Izgradnju i održavanje trgova i tržnica na području Općine Lećevica, 

2. Uređenje prostora  „Stare tržnice“  i „Stare peškarije“ na području Grada Supetra, 

3. Izgradnju fontane u centru naselja Šestanovac  na području Općine Šestanovac, 

4. Izgradnja i uređenje Trga 30. svibnja 1992. na području Grada Visa 

5. Projektiranje, izgradnja i uređenje trga u Gornjem Humcu 

 

III. 

 

 Sredstva Županijskog proračuna razdjel 5. pozicija 2795  raspoređena su Odlukom o 

donošenju Programa  ulaganja u izgradnju trgova i tržnica i o raspodjeli sredstava 

Županijskog proračuna gradovima i  općinama za te namjene u 2012. godini („Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ 4/12 i 12/12.), a ovom Odlukom vrši se samo 

usklađenje s Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 

2012. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 14/12) i to kako slijedi:   

 

Red. 

Br. 
GRAD – OPĆINA  IZNOS (kn) 

1. LEĆEVICA 20.000,00 

2. SUPETAR 20.000,00 

3. ŠESTANOVAC 20.000,00 

4. VIS 120.000,00 

5. PUČIŠĆA 110.000,00 

 UKUPNO 290.000,00 
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IV. 

 

 Sredstva iz točke III. Odluke doznačit će se općini ili  gradu temeljem Ugovora o 

sufinanciranju. 

 

 

V. 

 

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

Splitsko-dalmatinske županije”. 

 

 

KLASA:  402-01/12-01/230 

URBROJ: 2181/1-02-12-2 

Split, 28. prosinca 2012. 

                                                                     Ž U P A N 

 

 

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

 

 

 


