
                                                                 

     Na temelju članka 32. Statuta Splitsko-dalmatinske županije („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 11/09, 7/10, 10/10) ,Programa javnih potreba u osnovnom 

školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2011.god. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 14/10), Programa javnih potreba u srednjem školstvu  Splitsko-dalmatinske 

županije za 2011. god. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/10), te 

stavka 2. članka 6. Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 

2011.(„Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 14/10), Župan Splitsko-

dalmatinske županije  11. svibnja 2011., donio je                                                                     

               

                                                                         O D L U K U 
o raspodjeli dijela sredstava  Proračuna 2011. 

namijenjenih školstvu 

    

I. 

 

     Sredstava osigurana u proračunu za financiranje programa javnih potreba u područjima 

prosvjete za 2011. godinu, dodjeljuju se nositeljima programa kako slijedi: 

 

RAZDJEL 3. AKTIVNOST 001. Županijska i državna natjecanja, smotre  i 

manifestacije - pozicija 140- usluge telefona,pošte i prijevoza 

1. OSNOVNA ŠKOLA „HVAR“- 1.574,00 kn., namjenski za trošak prijevoza za 

sudjelovanje na županijskim natjecanjima iz matematike, engleskog jezika, talijanskog jezika, 

vjeronauka, biologije, kemije, lidrana. 

2. O.Š. DR.FRANJE TUĐMANA – 1.440,00 kuna, namjenski za troškove prijevoza na 

županijska natjecanja iz njemačkog jezika,engleskog jezika, matematike,povijesti,zemljopisa, 

eko kviz. 

 

RAZDJEL 3. AKTIVNOST 001. Županijska i državna natjecanja, smotre  i 

manifestacije - pozicija 143-tekuće pomoći unutar općeg proračuna 

1. GRAD SPLIT ZA OSNOVNU ŠKOLU „BLATINE ŠKRAPE“- 7.599,20 kn- namjenski za 

refundaciju troškova županijskog natjecanja iz fizike. 

2. GRAD SPLIT ZA OSNOVNU ŠKOLU „DOBRI“ – 34.899,55 kn.- namjenski za 

refundaciju troškova županijsko natjecanja iz biologije,hrvatskog jezika, engleskog jezika. 

3. GRAD SPLIT ZA O.Š. SPLIT 3 – 20.147,00 kuna, namjenski za troškove županijskog 

natjecanja iz matematike. 

4. GRAD SPLIT ZA O.Š. PUJANKE – 7.000,00 kuna, za međunarodnu suradnju. 

 

RAZDJEL 3. AKTIVNOST 001. Županijska i državna natjecanja, smotre  i 

manifestacije - pozicija 194-usluge telefona,pošte i prijevoza 

1.SREDNJA ŠKOLA „BRAČ“ SUPETAR- 757,00 kn-namjenski za prijevoz na županijsko 

natjecanje iz vjeronauka, matematike,povijesti, frizerstva, prodavača. 

2. TURISTIČKO-UGOSTITELJSKA ŠKOLA SPLIT – 1.460,00 kn., namjenski za troškove 

prijevoza na regionalno natjecanje GASTRO 2011. 

3. OBRTNIČKO INDUSTRIJSKA ŠKOLA U IMOTSKOM – 4.875,98 kn- namjenski za 

troškove prijevoza na županijska natjecanja–konobari, kuhari, prodavači, frizeri, 

vodoinstalateri, automehaničari, elektroinstalateri, elektromehaničari. 

4. OBRTNIČKA ŠKOLA SPLIT – 1.906,50 kuna- namjenski za refundaciju troškova puta na 

međužupanijsko natjecanje frizera u Zadru. 

5. SREDNJA ŠKOLA IVANA LUCIĆA TROGIR -  2.800,00 kuna – namjenski za 

refundaciju troškova puta  na županijska natjecanja iz španjolskog jezika, hrvatskog 

jezika,vjeronauka,povijesti….. 

6. KOMERCIJALNO-TRGOVAČKA ŠKOLA SPLIT – 1.931,20- namjenski za prijevoz 

učenika na međužupanijsko natjecanja u zanimanju prodavač.   
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II. 

 

 Prijenos odobrenih sredstava iz točke I. ove Odluke izvršit će se temeljem dostavljene 

dokumentacije o stvarnim troškovima. 

 

III. 

 

 Ova Odluka objavit će se u „Službenom glasniku Splitsko-dalmatinske županije“. 

 

 

KLASA: 402-01/11-01/793  

URBROJ: 2181/1-02-11-2  

Split,  11. svibnja 2011.                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                     

 

 

                                                                                                      Ž U P A N 

                                                                                  

                                                                                                                                                            

                                Ante   Sanader, dipl. ing., v.r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


