Na temelju članka 37. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske
za 2014.godinu («Narodne novine, broj 152/13), Odluke o kriterijima za izradu i
raspodjelu sredstava doznačenih iz Državnog proračuna (05. sjednica Županijske
skupštine Šibensko-kninske županije) i članka 50. Statuta Šibensko-kninske županije
(«Službeni vjesnik Šibensko-kninske županje», broj 8/09 i 4/13), ŽUPAN Šibenskokninske županije, donosi
ODLUKU
o raspodjeli sredstava gradovima i
općinama Šibensko-kninske županije
za 2014. godinu
Članak 1.
Gradovima i općinama Šibensko-kninske županije koji ne dobivaju novčana sredstva
iz Državnog proračuna za 2014.godinu raspoređuju se novčana sredstva na ime
pomoći iz Županijskog proračuna – izvor Državni proračun.
Članak 2.
Novčana sredstva u iznosu od 1.836.608 kuna (75% Županijskih potpora – izvor
Državni proračun) raspoređuju se gradovima i općinama kako slijedi:
1. Općini Unešić iznos od 400.000 kuna namijenjen za subvencioniranje
nerentabilnih autobusnih linija prema Splitu ( konto 37221 ) , iznos od 150.000 kuna
namjenjen za održavanje nerazvrstanih cesta (konto 42131 ) , iznos od 151.375 kuna
za potrošak javne rasvjete ( konto 32231 ) i iznos od 70.000 kuna za sanaciju mjesnog
groblja Čvrljevo ( konto 42149 ).
2 .Općini Pirovac iznos od 50.000 kuna namijenjen za uređenje društvenog doma u
naselju Putičanje (konto 32241 ) , iznos od 28.125 kuna za izradu dokumenta
Strategija razvoja Općine Pirovac za razdoblje od 2014.-2020. godine ( konto 42636 )
i iznos od 50.438 kuna za potrošak javne rasvjete ( konto 32231 ).
3. Općini Bilice iznos od 624.447 kuna namijenjen za izgradnju vodovodne mreže
(konto 42141)
4.Gradu Drnišu iznos od 155.000 kuna namijenjen za rekonstrukciju i izgradnju
vodoopskrbne mreže u naselju Pokrovnik (konto 42141) i iznos od 157.223 kuna za
izgradnju komunalne mreže u dijelu Grada Drniša Gradina ( konto 42 141 ).
Članak 3.
Navedena novčana sredstva iz članka 2. ove Odluke doznačit će se proračunima
korisnika sukladno dinamici doznake tekućih potpora Županijskom proračunu iz
Ministarstva financija Republike Hrvatske.
Članak 4.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a primjenjivat će se od 01. siječnja
2014. godine.
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