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SLUŽBENI GLASNIK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ŽUPAN
Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske
županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Župan Splitskodalmatinske županije 8. ožujka 2016., donio je
ODLUKU
o donošenju Programa ulaganja u pripremu,
projektiranje, rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju
prometne infrastrukture na području Splitskodalmatinske županije i o raspodjeli sredstava
Županijskog proračuna gradovima i općinama za te
namjene u 2016.
Članak 1.
Donosi se Program ulaganja u pripremu, projektiranje,
rekonstrukciju, sanaciju i izgradnju prometne infrastrukture
na području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna gradovima i općinama za
te namjene u 2016.

12. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Milna,
13. Sanaciju nerazvrstanih cesta od ŽC 6182 do naselja
Jurezići II. dio; rekonstrukcija nerazvrstane ceste LC
67162 – zavjetni križ na Gradini; sanacija potpornog zida
u Vukovarskoj ulici; rekonstrukciju nerazvrstane ceste
Mrkonjići i Piplice na području Općine Zmijavci,
14. Izgradnju nerazvrstane ceste (prilazne ceste) za
gospodarsku zonu Ravča sa spojne ceste za A 1 na području
Grada Vrgorca,
15. Sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstane
ceste na području naselja „Rukavac“ na području Grada
Visa,
16. Rekonstrukciju ulice Put sv. Lovre u Kaštel Lukšiću
na području Grada Kaštela,
17. Izgradnju nerazvrstane ceste – prometnice na
Ribnjaku, te izgradnju i rekonstrukciju nerazvrstanih cesta
na području Grada Omiša,
18. Rekonstrukciju i asfaltiranje nerazvrstanih cesta
Zabrig, Sućuraj Pelinovik Bogomolje na području Općine
Sućuraj,
19. Izgradnju nerazvrstanih cesta naselja: Seget Donji,
Seget Vranjica, Seget Gornji Bristivica, Prapatnica i
Ljubitovica na području Općine Seget.
Članak 3.

Članak 2.
Program iz članka 1. ove Odluke sadrži:
1. Rekonstrukciju i izgradnju nerazvrstanih cesta na
području Općine Ciste Provo,
2. Rekonstrukciju ulice sv. Mihovila, asfaltiranje
nerazvrstane ceste u sklopu stambene zone Kute,
nerazvrstane ceste u sklopu stambene zone Drage, izgradnju
prometnice Bosanska ulica, asfaltiranje nerazvrstanih cesta
(osi 2, 3, 5 i 13) u sklopu gospodarske zone Podi Zapad na
području Općine Dugopolje,
3. Uređenje, projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i
izgradnju nerazvrstanih cesta na području Općine Hrvace,
4. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
drugih nerazvrstanih cesta na području Općine Klis,
5. Projektiranje,
rekonstrukciju
i
izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Muć,
6. Projektiranje, rekonstrukciju i izgradnju dionica
nerazvrstanih cesta (Ruda/Rosandić, Udovičić/Omrčen,
Otok/Šimunović) na području Općine Otok,
7. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Podbablje,
8. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta u mjestima Sitno, Bogdanovići,
Trolokve, Prgomet i Labin na području Općine Prgomet,
9. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Proložac,
10. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Runovići,
11. Projektiranje, sanaciju, rekonstrukciju i izgradnju
nerazvrstanih cesta na području Općine Šolta,

8. ožujka 2016.

Sredstva Županijskog proračuna, Aktivnosti A105001priprema, projektiranje, rekonstrukcija, sanacija i izgradnja
prometne infrastrukture u iznosu od 2.000.000,00 kn
namijenjena za sufinanciranje prometne infrastrukture
gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. razdjela 105, raspoređuju se kako slijedi:
Red. br.
1.

GRAD – OPĆINA
Cista Provo

IZNOS (kn)
100.000,00

2.

Dugopolje

80.000,00

3.

Hrvace

70.000,00

4.

Klis

80.000,00

5.

Muć

50.000,00

6.

Otok

80.000,00

7.

Podbablje

80.000,00

8.

Prgomet

80.000,00

9.

Proložac

110.000,00

10.

Runovići

200.000,00

11.

Šolta

50.000,00

12.

Milna

100.000,00

13.

Zmijavci

100.000,00

14.

Vrgorac

250.000,00

15.

Vis

220.000,00

16.

Kaštela

140.000,00

17.

Omiš

80.000,00

18.

Sućuraj

80.000,00

19.

Seget

50.000,00

UKUPNO:

2.000.000,00 kn

8. ožujka 2016.

SLUŽBENI GLASNIK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
Članak 4.

Sredstva iz članka 3. ove Odluke namijenjena su
sufinanciranju navedenog Programa, a doznačit će se
gradovima i općinama temeljem Ugovora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije”.
KLASA: 340-01/16-01/2
URBROJ: 2181/1-02-16-2
Split, 8. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
-----Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske
županije (“Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije”, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Župan Splitskodalmatinske županije 8. ožujka 2016., donio je
ODLUKU
o donošenju Programa ulaganja u izgradnju,
opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja na
području Splitsko-dalmatinske županije i o raspodjeli
sredstava Županijskog proračuna gradovima i
općinama za te namjene u 2016.
Članak 1.
Donosi se Program ulaganja u izgradnju, opremanje
i uređenje mrtvačnica i groblja na području Splitskodalmatinske županije i o raspodjeli sredstava Županijskog
proračuna gradovima i općinama za te namjene u 2016.
Članak 2.
Program iz točke I. ove Odluke sadrži:
1. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
groblja i mrtvačnice na mjesnom groblju „Podselje“ na
području Grada Visa,
2. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica na području Općine Dugopolje,
3. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
mrtvačnice i groblja Stilja, Mijaca i Žlibina na području
Grada Vrgorca,
4. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
novog gradskog groblja „Kruvenica“ i mrtvačnice, te
uređenje kapelice na starom gradskom groblju području
Grada Hvara,
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5. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica u Kaštel Kambelovcu na području
Grada Kaštela,
6. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
mrtvačnice L. Rogoznice, proširenje groblja Vrisovci, te
rekonstrukcija potpornog zida na groblju Nova Sela na
području Grada Omiša,
7. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
groblja na području Općine Postira,
8. Projektiranje, izgradnja, sanacij i rekonstrukcija
groblja na području Općine Sućuraj,
9. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
groblja i mrtvačnice na području Općine Pučišća,
10. Izgradnja, sanacija i rekonstrukcija i uređenje
mrtvačnice-nabavka rashladne komore za pokojnike, na
području Općine Zadvarje,
11. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja sv. Luka i sv. Ane, te mrtvačnica na području
Općine Podbablje,
12. Dovršetak izgradnje mrtvačnice u mjestu Aržano,
te izgradnja i uređenje mrtvačnice u mjestu Svib i Biorine
na području Općine Ciste Provo,
13. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja i mrtvačnice na području Općine Hrvace,
14. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja i mrtvačnice na području Općine Klis,
15. Projektiranje, izgradnja i uređenje mrtvačnica i
groblja na području Općine Nerežišća,
16. Projektiranje, izgradnja i uređenje mrtvačnica i
groblja na području Općine Zmijavci,
17. Projektiranje, izgradnja, sanacija i rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica na području Općine Muć,
18. Projektiranje, izgradnja, sanacija mrtvačnice
Prgomet i mrtvačnice Sitno, te sanacija i proširenje groblja
u Trolokvama, Bogdanovićima, Sitnome i Prgometu na
području Općine Prgomet,
19. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica na području Općine
Otok,
20. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica na području Općine
Okrug,
21. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica na području Općine
Šestanovac,
22. Izgradnja mrtvačnice u sklopu groblja Osoje u
Dicmu, te proširenje groblja Osoje u Dicmu,
23. Projektiranje, izgradnja, sanacija, rekonstrukcija
groblja i mrtvačnica u Slivnu na području Općine Runovići.
Članak 3.
Sredstva Županijskog proračuna, Aktivnosti A101004izgradnja, opremanje i uređenje mrtvačnica i groblja u
iznosu od 1.560.000,00 kn namijenjena za sufinanciranje
gradovima i općinama na području Splitsko-dalmatinske
županije u 2016. razdjela 105, pozicije R 2103 raspoređuju
se kako slijedi:
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Red.br.

OPĆINA/GRAD

IZNOS (kn)

1.

VIS

50.000,00

2.

DUGOPOLJE

120.000,00

3.

VRGORAC

90.000,00

4.

HVAR

40.000,00

5.

KAŠTELA

50.000,00

6.

OMIŠ

50.000,00

7.

POSTIRA

50.000,00

8.

SUĆURAJ

50.000,00

9.

PUČIŠĆA

50.000,00

10.

ZADVARJE

30.000,00

11.

PODBABLJE

90.000,00

12.

CISTA PROVO

80.000,00

13.

HRVACE

70.000,00

14.

KLIS

100.000,00

15.

NEREŽIŠĆA

90.000,00

16.

ZMIJAVCI

80.000,00

17.

MUĆ

50.000,00

18.

PRGOMET

50.000,00

19.

OTOK

50.000,00

20.

OKRUG

20.000,00

21.

ŠESTANOVAC

50.000,00

22.

DICMO

150.000,00

23.

RUNOVIĆI

100.000,00

UKUPNO

1.560.000,00

Članak 4.
Sredstva iz članka 3. ove Odluke namijenjena su
sufinanciranju navedenog Programa, a doznačit će se
gradovima i općinama temeljem Ugovora.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u “Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije”.
KLASA: 402-07/16-01/01
URBROJ: 2181/1-02-16-2
Split, 8. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
------

8. ožujka 2016.

Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske
županije („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13) te članka 5. stavka
1. Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske
županije za 2016. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske
županije“, broj 147/15), Župan Splitsko-dalmatinske
županije 8. ožujka 2016., donio je
ODLUKU
o raspodjeli dijela sredstava Proračuna 2016.
namijenjenih sufinanciranju Vjerskih zajednica
Članak 1.
Sredstava osigurana u Proračunu Splitsko-dalmatinske
županije za 2016., Razdjel 103; Program 0105; Aktivnost:
A105001 Vjerske zajednice; Pozicija R 0077., u iznosu od
18.000,00 kuna dodjeljuje se:
- Župi Porođenja BDM Tugare - za sufinanciranje
godišnjice Tugara.
Članak 2.
Obvezuje se Župa Porođenja BDM Tugare dostaviti
Splitsko-dalmatinskoj županiji izvješće o utrošenim
sredstvima.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu prvi dan od dana objave u
„Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“.
KLASA: 402-01/16-01/458
URBROJ: 2181/1-02-16-2
Split, 08. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
-----Na temelju članka 29. Uredbe o kriterijima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta
od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“, broj 26/15 - u daljnjem tekstu: Uredba), članka
15. Pravilnika o financiranju programa, projekta i
manifestacija od interesa za opće dobro („Službeni glasnik
Splitsko-dalmatinske županije“, broj, 147/15) i 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 1. ožujka
2016., donio je

8. ožujka 2016.

SLUŽBENI GLASNIK SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju povjerenstva za ocjenjivanje
natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima
udruga od općeg značaja
Članak 1.
Osniva se povjerenstvo Splitsko-dalmatinske županije
kao nezavisno stručno ocjenjivačko tijelo za ocjenjivanje
natječaja za dodjelu financijskih potpora projektima udruga
od općeg značaja, a kojima je financijska pomoć potrebna
u realizaciji projekta iz području djelovanja branitelja i
stradalnika Domovinskog rata, demokratske i političke
kulture, duhovnosti, gospodarstva, hobističkih djelatnosti,
kulture i umjetnosti, ljudskih prava, međunarodne
suradnje, obrazovanja, znanosti i istraživanja, održivog
razvoja, socijalnih djelatnosti, sporta, tehničke kulture,
zaštite zdravlja, zaštite okoliša i prirode, zaštite i
spašavanja, te ostalih područja djelovanja (u daljnjem
tekstu: „Povjerenstvo“).
Članak 2.
Zadaće Povjerenstva su:
–
procjena usklađenosti ciljeva programa ili
projekata s ciljevima i prioritetnim područjima strateških
dokumenata razvoja sektora u kojem se projekt provodi
–
utvrđivanje kvalitete i relevantnost prijave
–
utvrđivanje kapaciteta organizacije koja podnosi
zahtjev
–
procjena dosadašnjeg iskustva podnositelja
zahtjeva u provedbi istog ili sličnih programa ili projekata
–
procjena partnera za suradnju
–
procjena kvalitete aktivnosti i metoda i njihove
povezanosti s problemima u zajednici koji se nastoje
riješiti provedbom programa ili projekta
–
procjena proračuna programa ili projekta
–
procjena vladanja mehanizmima upravljanja
rizicima u provedbi programa ili projekta
–
procjena prednosti u financiranju (ukoliko je
primjenjivo)
–
procjena održivosti programa ili projekta
–
utvrđivanje inovativnosti programa ili projekta,
odnosno primjena najboljih praksi u odgovarajućem
području u rješavanju problema,
–
te ostale zadaće sukladno Uredbi.
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Članak 4.
Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na temelju
poslovnika kojeg svi članovi prihvaćaju potpisivanjem
izjave o prihvaćanju, a obavezni su potpisati i izjavu o
nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da se niti
one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu interesa.
Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih interesa
kojima može utjecati na nepristranost rada povjerenstva
čiji je član, da će u obavljanju dužnosti na koju je
imenovana postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno
i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka i informacija
i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo dužnosti koja joj je
povjerena od strane Splitsko – dalmatinske županije.
Članak 5.
Pripremu za stručno ocjenjivanje povjerenstva za
ocjenjivanje natječaja za dodjelu financijskih potpora
projektima udruga od općeg značaja obavljati će Upravni
odjel zajedničkih poslova Splitsko-dalmatinske županije.
Članak 6.
Povjerenstvo nakon razmatranja i ocjene prijava u
roku od 30 dana od dana zaprimanja prijava od upravnog
tijela, izrađuje prijedlog odluke o odobravanju potpora za
programe ili projekte i dostavlja ga županu koji donosi
odluku o odobrenju potpora po javnom natječaju za
financiranje projekata udruga od općeg značaja.
Članak 7.
Članovi povjerenstva koji su predstavnici tijela
državne uprave, odnosno jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave nemaju pravo na novčanu
naknadu za rad povjerenstva dok članovi povjerenstva
koji su predstavnici organizacija civilnoga društva,
predstavnici znanstvenih i stručnih institucija i nezavisni
stručnjaci za područja obuhvaćena prioritetnim područjima
natječaja imaju pravo na mjesečnu naknadu o kojoj visini
će se donijeti posebna odluka.
Članak 8.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave
u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županija”.

Članak 3.
U Povjerenstvo se imenuju:
Za predsjednika povjerenstva:
–
Luka Brčić, dipl.teolog
Za članove:
–
Ante Šošić, dipl.oec.
–
Ivan Baćak, dipl.novinar

KLASA: 080-01/16-03/64
URBROJ: 2181/1-02-16-2
Split, 1. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
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Na temelju članka 26. i 28. Uredbe o kriterijima i
postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekta
od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne
novine“, broj 26/15 - u daljnjem tekstu: Uredba) i 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 01.
ožujka 2016., donio je
ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za otvaranje
prijava i pregled propisanih uvjeta natječaja za
dodjelu financijskih potpora projektima udruga od
općeg značaja za Splitsko – dalmatinsku županiju
Članak 1.
Osniva se Povjerenstvo za otvaranje prijava i
pregled propisanih uvjeta natječaja (u daljnjem tekstu:
„Povjerenstvo“) kao nezavisno stručno tijelo za otvaranje
prijava i pregled propisanih uvjeta Natječaja za dodjelu
financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja
za Splitsko-dalmatinsku županiju (u daljnjem tekstu:
„Natječaj“).
Članak 2.
Zadaće Povjerenstva :
-utvrditi zadovoljava li svaka prijava propisanim
uvjetima natječaja u području Natječaja za dodjelu
financijskih potpora projektima udruga od općeg značaja
za Splitsko – dalmatinsku županiju
-pripremiti izvješće o svim pregledanim prijavama
Povjerenstvu za ocjenjivanje prijavljenih programa i/ili
projekata.

8. ožujka 2016.

Članak 4.
U Povjerenstvo se imenuju:
Za predsjednika povjerenstva:
-Ivana Parčina, dipl.oec.
Za članove:
-Tomislav Polić, dipl.iur.
-Marija Ivandić, upravni referent.
Članak 4.
Članovi Povjerenstvo moraju biti upoznate s popisom
udruga koje su se prijavile na natječaj, te potpisati
izjavu o nepristranosti i povjerljivosti kojom potvrđuju da
se niti one niti članovi njihove obitelji ne nalaze u sukobu
interesa. Istom izjavom osoba potvrđuje i da nema osobnih
interesa kojima može utjecati na nepristranost rada
povjerenstva čiji je član, te da će u obavljanju dužnosti
na koju je imenovana postupati časno, pošteno, savjesno,
odgovorno i nepristrano čuvajući povjerljivost podataka
i informacija i vlastitu vjerodostojnost i dostojanstvo
dužnosti koja joj je povjerena.
U slučaju saznanja da se nalazi u sukobu interesa, član
povjerenstva je obvezan o tome odmah izvijestiti ostale
članove povjerenstva te se izuzeti iz postupka ocjenjivanja
prijava.
Članak 5.
Stručne i administrativno - tehničke poslove
Povjerenstva obavljat će Upravni odjel zajedničkih poslova
Splitsko – dalmatinske županije.
Članak 6.

Članak 3.
Članovi Povjerenstva imaju zadaću:
-otvoriti svaku prijavu projekta prijavljenu na Natječaj
i evidentirati svaku prijavu i svakom zahtjevu dodijeliti
urudžbeni broj
-pregledati cjelokupnu natječajnu dokumentaciju.
-utvrditi udovoljava li svaka prijava uvjetima natječaja
koristeći standardiziranu tablicu za upisivanje podataka
-pribaviti dopune i ispravke koje ne utječu na sadržaj
prijave bitan za ocjenjivanje i predviđen uputama za
prijavitelje
-provjeriti dopune i dodatnu dokumentaciju
-popuniti i potpisati zapisnik o ispunjavanju propisanih
uvjeta natječaja na temelju kojega će nadležno tijelo
pripremiti pisanu obavijest prijaviteljima.

Članovi povjerenstva nemaju pravo na novčanu
naknadu za rad povjerenstva
Članak 7.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske
županija”.
KLASA:080-01/16-03/64
URBROJ:2181/1-02-16-4
Split, 01. ožujka 2016.
ŽUPAN
Zlatko Ževrnja, dipl. oec., v.r.
------

