
                                                                                                         

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 26. lipnja 2012., 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 vodoopskrbe na području 

Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 

gradovima i općinama  za te namjene u 2012. 

 

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 2012. KLASE: 402-01/12-01/179, UR.BROJ: 2181/1-02-12-01 od 

05. ožujka 2012. mijenja se točka I. i glasi: 

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

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

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

 

 

II. 

U točki II.redni broj 5. mijenja se i  glasi: 

5. “Izgradnja vodoopskrbnog sustava Općine Dugopolje u Ulici Sv. Mihovila i Zvonimirovoj 

ulici na području Općine Dugopolje, 

 

Iza rednog broj 31. dodaju se novi redni brojevi: 32., 33., 34. i 35. koji glase: 

32. “Priprema, projektiranje i izmještanje vodovodne cijevi u  Gornjem Humcu  na području 

Općine Pučišća,“       

33. „Priprema, projektiranje i izgradnja opskrbnih cjevovoda s priključcima za Nova Sela 

(prva faza) na području Grada Omiša 

34. „Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava na 

području Općine Otok“ 

35. „Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja vodoopskrbnog sustava na 

području Općine Zmijavci“ 

  

Redni broj 32. postaje 36.      

           

III. 

 

Točka III. mijenja se u tabelarnom dijelu  i glasi: 

 

Red.broj 

 

GRAD – OPĆINA 

 

IZNOS (kn) 32. PUČIŠĆA 30.000,00 

           33. OMIŠ 200.000,00 

           34. OTOK 100.000,00 

           35. ZMIJAVCI 70.000,00 

           36. OSTALI PROJEKTI 100.000,00 

 UKUPNO: 5.000.000,00 

 



 

 

 

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:  402-01/12-01/01/179                                                                                             

URBROJ: 2181/1-10-12-07 

Split,  26. lipnja  2012.  

 

 

                                                   Ž U P A N 

 

              

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

 

 


