
             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 nabavu opreme za prikupljanje i 

 odvoz otpada 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 nabavu opreme za prikupljanje i odvoz 

otpada 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 i 13/14“), mijenja se točka I. i glasi:  

          „Donose se izmjene i dopune Programa ulaganja u nabavu opreme za prikupljanje i 

odvoz otpada 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. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Cista Provo,  

2. Nabava opreme za skupljanje otpada na području Općine Dicmo,  

3. Nabava vozila za skupljanje otpada i opreme za skupljanje otpada na području Grada  

      Imotskog, 

4. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Lećevica, 

5. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Lokvičići,   

6. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Lovreć, 

7. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Nerežišća, 

8. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Podbablje,  

9. Nabava vozila za skupljanje otpada na području Općine Runovići,  

10. Nabava podzemnih kontejnera i vozila za komunalni otpad na području Grada Visa,  

11. Nabava kontejnera za odvojeno prikupljanje otpada na području Općine Zadvarje,    

12. Nabava opreme za skupljanje otpada na području Općine Otok,  

13. Nabava opreme za skupljanje otpada na području Općine Šestanovac,  

14. Nabava vozila i opreme za skupljanje otpada na području Općine Zagvozd, 

15. Nabava opreme za skupljanje otpada na području Općine Primorski  Dolac. 

 

III. 

 

        Sredstva ove Aktivnosti raspoređena su Odlukom o donošenju Programa ulaganja u 

izgradnju u nabavu opreme za prikupljanje i odvoz otpada 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 i 13/14), a ovom 

Odlukom vrši se usklađenje s Odlukom o izmjenama i dopunama Proračuna Splitsko-

dalmatinske županije za 2014. i  projekcije za 2015. i 2016.“ 
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Sredstva Županijskog proračuna u iznosu od 442.070,29 kn namijenjena Programu iz 

točke I. ove Odluke raspoređuju se kako slijedi: 

  

Red.Br. GRAD -OPĆINA IZNOS (kn) 

1. Cista Provo 30.000,00    

2. Dicmo 30.000,00 

3. Imotski 20.000,00 

4. Lećevica 30.000,00 

5. Lokvičići 28.983,36    

6. Lovreć 20.000,00    

7. Nerežišće 15.000,00    

8. Podbablje 76.430,19    

9. Runovići 46.089,97    

10. Vis 35.000,00    

11. Zadvarje 20.000,00    

12. Otok 24.855,52 

13.  Šestanovac 23.641,37 

14.  Zagvozd 22.069,88 

15. Primorski Dolac 20.000,00 

 UKUPNO:                                                                             442.070,29 

 

IV. 

 

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

a doznačit će se gradovima i općinama temeljem Ugovora. 

 

 

V. 

 

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

dalmatinske županije“. 

 

KLASA: 402-07/14-01/19 

URBROJ: 2181/1-02-14-18 

Split, 29. prosinca 2014.                                                                            

              Ž U P A N 

 

 

 

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


