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

Splitsko-dalmatinske županije”, broj11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Župan Splitsko-dalmatinske 

županije 11. prosinca  2014., 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 2014. 

 

 

I. 

 

 U Odluci 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 2014. 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 6/14, 7/14 i 11/14), 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 2014.“ 

 

 

II. 

 

 U točki II. A  Odluke redni brojevi 2., 3., 8., 14.,15., 17 i 19. mijenjaju se i glase: 

 

2.  Izgradnja, projektiranje i sanacija objekata vodoopskrbe na području Općine Cista Provo. 

 

3.  Izgradnja, projektiranje i sanacija objekata vodoopskrbe na području Općine Dicmo te  

     izmještanje vodovoda u istočnom dijelu radne zone Dicmo na području Općine  

     Dicmo. 

 

8.   Priprema, projektiranje i izgradnja objekata vodoopskrbe na području Grada Kaštela. 

 

 

14.  Priprema, projektiranje, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe na području Općine   

       Muć. 

 

15. Priprema, projektiranje, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe na području Općine   

      Nerežišća. 

 

17.   Priprema, projektiranje, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe na području Općine  

         Otok. 

 

19.   Priprema, projektiranje, sanacija i izgradnja objekata vodoopskrbe na području Općine   

        Postira. 
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III. 

 

 

 

 Sve ostale odredbe Odluke ostaju nepromijenjene. 

 

 

 

IV. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave “Službenom glasniku 

Splitsko-dalmatinske županije”. 

 

 

KLASA: 325-01/14-01/03 

URBROJ: 2181/1-02-14-17 

Split, 11. prosinca 2014. 

                                                                                                  Ž U P A N 

 

 

 

                                                                          Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r. 


