
 

 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 15. lipnja 2015., donio je 

 

 

O D L U K U 

o raspodjeli sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-

dalmatinske županije za 2015. koje vrše pripremne radnje za izgradnju objekata za 

gospodarenje otpadom županijskog Centra i pretovarnih stanica 

 

I. 

 

 

 Utvrđuje se da je Županijska skupština Splitsko-dalmatinske županije dana 25. veljače 

2015. donijela Odluku o kriterijima i mjerilima za izračun i raspodjelu sredstava pomoći 

jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske županije za 2015. koje vrše 

pripremne radnje za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom županijskog Centra i 

pretovarnih stanica (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije”, broj18/15). 

 

 

                                                                         II. 

 

            Dana 13. ožujka 2015. Župan Splitsko - dalmatinske županije donio je Odluku  o 

raspodjeli sredstava pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Splitsko-dalmatinske 

županije za 2015. koje vrše pripremne radnje za izgradnju objekata za gospodarenje otpadom 

županijskog Centra i pretovarnih stanica, Klasa: 402-01/15-01/547, Urbroj: 2181/1-02-15-2 

od 13. ožujka 2015. 

            Navedenom Odlukom Općini Lećevica utvrđena je pomoć u iznosu od 1.190.000,00 

kuna, a općinama Zagvozd i Pučišća, te Gradu Sinju utvrđena je pomoć u iznosu od po 

170.000,00 kuna. 

             Ugovorom Klasa:402-01/15-01/605, Urbroj:2181/1-02-15-01 od 18. 03. 2015. Općini 

Lećevica izvršen je prijenos sredstava u iznosu od 701.713,20 kuna.                                                  

            Odlukom o izmjenama i dopunama proračuna Splitsko dalmatinske županije za 2015. 

godinu ( Sl. gl. SDŽ br. 46/15) na Aktivnosti - Izgradnja  Regionalnog centra za gospodarenje 

otpadom pozicija R3625-1 osiguran je iznos od 798.286,80 kuna, a na pozicija R2816 iznos od 

200.000,00 kuna.   

                                                                       III. 

 

 

             Sukladno utvrđenim činjenicama iz točke II. ove Odluke ukupan iznos od 998.286,80 

kuna s Aktivnosti - Izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom raspoređuje se 

kako slijedi: 

 

Red.br. 

broj 

OPĆINA/GRAD 

GRAD – OPĆINA 

IZNOS (kn) 

IZNOS (kn) 1.  LEĆEVICA  488.286,80 

2.  ZAGVOZD 170.000,00 

3.  PUČIŠĆA 170.000,00 

4.  SINJ 170.000,00 

 UKUPNO 998.286,80 
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IV. 

 

 Sredstva pomoći iz točke III. ove Odluke, mogu se koristiti za financiranje rashoda 

poslovanja (Razred 3) i nabave nefinancijske imovine (Razred 4), osim za nabavu osobnih 

automobila (Osnovni račun 42311). 

 

V. 

 

 Sredstva iz točke III. ove Odluke, doznačit će se gradu i općinama temeljem Ugovora i 

vjerodostojne dokumentacije. 

 

VI. 

 

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

dalmatinske županije”. 

 

KLASA: 402-01/15-01/1297 

URBROJ: 2181/1-10-15-2 

Split, 15. lipnja 2015.                                                                                             

                                                                                             Ž U P A N 

 

 

 

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

 


