
 

 

 Na temelju 34. Statuta Splitsko-dalmatinske županije ("Službeni glasnik Županije 

splitsko-dalmatinske" broj 11/01. i 7/03.) članka 6. Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-

dalmatinske županije za 2004. ("Službeni glasnik Županije splitsko-dalmatinske" 11/03.), 

Županijsko poglavarstvo Splitsko-dalmatinske županije  na svojoj  49. sjednici,  održanoj 

dana  6.  travnja  2004.,  donijelo je  

 

 

ZAKLJUČAK 

o isplati sredstava krajnjim korisnicima za 

realizaciju programa javnih potreba u područjima prosvjete u 2004. 

 

 

  I. 

 

 Sredstva za financiranje javnih potreba u području prosvjete  za 2004. isplaćuju se 

nositeljima programa : 

1. Osnovnoj školi OSTROG. Kaštel Lukšić,  20.000,00 kuna iz Razdjela 3. pozicija 76. Ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja , namjenski za povećane troškove botaničkog vrta u 2004.  

2.  Osnovnoj školi TRILJ, Trilj,  20.000,00 kuna iz Razdjela 3. pozicija 76. Ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja, namjenski za sufinanciranje radova na gradskom vodovodu 

u Budimirima, a u svrhu osiguranja priključka  vode  PŠ Budimiri. 

 3. Hrvatskom matematičkom društvu 10.000,00 kuna, iz Razdjela 3. pozicija 80. Ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja, namjenski za sufinanciranje troškova natjecanja učenika iz 

matematike 

4. IV. Gimnaziji MARKA MARULIĆA, Split, 3.400,00 kuna iz Razdjela 3. pozicija 81. 

Srednje škole-donacije, namjenski za sufinanciranje troškova  sudjelovanje učenika na 

Govorničkoj školi 

5. Dječjem vrtiću Vanđela Božitković, Hvar,  10.000,00 kuna iz Razdjela 3. pozicija 69.  

organizacije i manifestacije, za sufinanciranje troškova  stručno znanstvenog skupa 

6. Srednjoj strukovnoj školi Makarska,  30.000,00 kuna iz  Razdjela 3. pozicija 148. Hitne 

intervencije iz vlastitih prihoda SŠ, namjenski za nabavku sredstava i pomagala za praktikum 

frizerstva 

7. Tehničkoj školi u Imotskom, 37.540,00 kuna iz  Razdjela 3. pozicija 148. Hitne 

intervencije iz vlastitih prihoda SŠ, namjenski za plaćanje  po ovršnoj ispravi za plaćanje 

slivne vodne naknade 

8. Obrtno tehničkoj školi, Split, 13.456,00 kuna, iz Razdjela 3. pozicija 148. Hitne 

intervencije iz vlastitih prihoda SŠ,  namjenski za plaćanje troškova Općinskog državnog 

odvjetništva, po ovršnoj ispravi 

9. I. gimnaziji, Split, 2.855,00 kn , iz Razdjela 3. pozicija 79. Županijska natjecanja učenika 

10. II. gimnaziji Split, 1.560,00 kuna, iz Razdjela 3. pozicija 79. Županijska natjecanja 

učenika 

11. Zdravstvenoj školi, Split, 12.444,00 kuna iz Razdjela 3. pozicija 148. Hitne intervencije iz 

vlastitih prihoda SŠ,  namjenski za kupnju školskih stolica 

12. Dječjem vrtiću Trilj, Trilj, 5.000,00 kuna,   iz Razdjela 3. pozicija 69. organizacije i 

manifestacije za sufinanciranje obilježavanja  godišnjice rada 

 

 Sredstva iz prethodnog stavka isplatit će po nalozima Upravnog odjela za prosvjetu, 

kulturu i šport. 
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II. 

 

   Ovaj zaključak objavit će se u "Službenog glasniku Županije splitsko-dalmatinske". 

 

 

KLASA: 022-04/04-02/62 

URBROJ: 2181/01-02-04/01 

Split, 6. travnja 2004. 

               

 

         Ž U P A N 

 

 

            Kruno Peronja, v.r. 

 


