
        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 pripremu, 

projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju  objekata vodoopskrbe na području 

Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima  u komunalnom 

gospodarstvu  i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna 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 

namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu  i o raspodjeli sredstava 

Županijskog proračuna za te namjene u 2014.(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“ broj 6/14) 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 

namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom gospodarstvu  i o raspodjeli sredstava 

Županijskog proračuna za te namjene u 2014.“ 

 

II. 

 

 Točka II. ove Odluke mijenja se i sada glasi:  

 

1. Projektiranje i izgradnju vodoopskrbnog sustava naselja uz srednji tok rijeke Cetine (Nova 

Sela, Dolac D., Dolac G., Srijane, Putišići, Trnbusi), rekonstrukciju (modernizaciju) 

elektrostrojarske opreme s pratećim građevinsko – zanatskim radovima na objektu za 

obradu vode regionalnog vodovoda Omiš – Brač – Hvar – Šolta, izradu projekata 

rekonstrukcije i dogradnju vodovoda Čeline – visoka zona,  projektiranje i nastavak 

izgradnje vodovoda Lokva Rogoznica i rekonstrukciju crpne stanice Studenci, na 

vodoopskrbnom području za koje je nadležna tvrtka Vodovod d.o.o. Omiš; 

2. Izgradnju procrpnice Mirca i gravitacijskog cjevovoda u Postirima na području Općine 

Postira, izgradnju procrpnice Česminova vala na području Općine Pučišća, rekonstrukciju 

crpne stanice Škrip i izgradnju telemetrije vodoopskrbnih objekata otoka Brača, na 

vodoopskrbnom području za koje je nadležna tvrtka Vodovod Brač d.o.o. Supetar; 

3. Rekonstrukciju crpnih stanica Banja, Vrgorac i Butina, na vodooskrbnom području za 

koje je nadležna tvrtka Komunalno d.o.o. Vrgorac; 

4. Projektiranje i izgradnja SDNU u vodospremama Hvar, Milna i Zaraće, projektiranje i 

izgradnju cjevovoda visoke zone „VS Gospa - Račić“, projektiranje i izgradnju 

vodoopskrbnog cjevovoda Vrisnik – VS Ravan, na vodooskrbnom području za koje je 

nadležna tvrtka Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa; 

5. Priprema, projektiranje, sanacija, rekonstrukcija i izgradnja objekata vodoopskrbe na 

vodoopskrbnom području za koje je nadležna tvrtka „Vodovod i odvodnja Cetinske 

krajine“ d.o.o., 

6. Rekonstrukciju crpne i klorne stanice na vodozahvatu Vukovića vrelo, na vodooskrbnom 

području za koje je nadležna tvrtka Usluga d.o.o. Vrlika. 
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III. 

 

         Sredstva ove Aktivnosti raspoređena su Odlukom o donošenju Programa ulaganja u 

pripremu, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju objekata vodoopskrbe na 

području Splitsko-dalmatinske županije namijenjenih trgovačkim društvima u komunalnom 

gospodarstvu  i o raspodjeli sredstava Županijskog proračuna za te namjene u 2014.(„Službeni 

glasnik Splitsko-dalmatinske županije“ broj 6/14), a ovom Odlukom se raspoređuju kako 

slijedi:  

 

Red.Br TRGOVAČKA DRUŠTVA I Z N O S (kn) 

1.  Vodovod d.o.o. Omiš 70.000,00 

2.  Vodovod Brač d.o.o. Supetar 70.000,00 

3.  Komunalno d.o.o. Vrgorac 270.000,00 

4.  Hvarski vodovod d.o.o. Jelsa 70.000,00 

5.  Vodovod i odvodnja Cetinske krajine d.o.o. Sinj 70.000,00 

6.  Usluga d.o.o. Vrlika 170.000,00 

 UKUPNO:     720.000,00 

 

 

IV. 

 

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

a doznačit će se trgovačkim društvima temeljem Ugovora. 

 

V. 

 

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

dalmatinske županije”. 

 

KLASA: 325-01/14-01/04 

URBROJ: 2181/1-02-14-8                                                                      

Split, 29. prosinca 2014.     

 

 

                                      Ž U P A N 

         

 

 

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


