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

Splitsko-dalmatinske županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Župan Splitsko-dalmatinske 

županije 29. prosinca 2014., donio je 

 

 

 

O D L U K U  

o izmjenama i dopunama Odluke 

o donošenju Programa ulaganja u izgradnju trgova i tržnica na području Splitsko-

dalmatinske županije  i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i  

općinama te namjene u 2014. godini 

 

 

I. 

 

 U Odluci o donošenju Programa ulaganja u izgradnju trgova i tržnica na području 

Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna gradovima i  

općinama te namjene u 2014. godini („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 

6/14 i 11/14) i izmjeni i dopuni citirane Odluke od 11. prosinca 2014. mijenja se točka I. i 

glasi:  

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

području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 

gradovima i  općinama za te namjene u 2014.“  

 

 

II. 

 

 Točka II. ove Odluke mijenja se i sada glasi:  

  

1. Projektiranje i izgradnju Trga Don Mihovila Pavlinovića u mjestu Podgora,  

2. Izgradnju i projektiranje trgova i tržnica na području Grada Starog Grada, te izrada 

projektne dokumentacije sanacije i rekonstrukcije objekta - Ribarnice u Starom 

Gradu, 

3. Izgradnju Trga Svetog Ivana Pavla II. kod Zelene katedrale na području Općine 

Proložac, 

4. Rekonstrukciju tržnice u centru Zadvarja na području Općine Zadvarje, 

5. Izgradnja trgova i tržnica na području Općine Šolta, 

6. Rekonstrukcija i uređenje trgova ispred crkvi na području Općine Zagvozd. 

 

III. 

 

Sredstva ove Aktivnosti raspoređena su Odlukom o donošenju Programa ulaganja u 

ulaganja u izgradnju trgova i tržnica na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli 

sredstava Županijskog proračuna gradovima i  općinama te namjene u 2014. godini 

(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 6/14 i 11/14) i izmjeni i dopuni 

citirane Odluke od 11. prosinca 2014., a ovom Odlukom se raspoređuju kako slijedi:  

 

Red.Br. GRAD – OPĆINA  IZNOS (kn) 

1.  PODGORA 30.000,00 

2.  STARI GRAD 30.000,00 
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3.  PROLOŽAC 30.000,00 

4.  ZADVARJE 60.000,00 

5.  ŠOLTA 50.000,00 

6.  ZAGVOZD 60.000,00 

 UKUPNO 260.000,00 

 

 

IV. 

 

 Sredstva iz točke III. ove Odluke namijenjena su sufinanciranju navedenog Programa, 

a doznačit će se Općini temeljem Ugovora. 

 

 

V. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu dan nakon objave u “Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije”. 

 

 

KLASA: 402-07/14-01/22                                                                                        

URBROJ: 2181/1-02-14-13 

Split,  29. prosinca 2014. 

                                                                                      Ž U P A N 

 

 

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


