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

dalmatinske županije“ broj 11/09, 7/10, 10/10 i 2/13), Programa javnih potreba u osnovnom 

školstvu Splitsko-dalmatinske županije za 2014.god. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 11/13), Programa javnih potreba u srednjem školstvu Splitsko-dalmatinske županije 

za 2014. god. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 11/13), te stavka 2. članka 6. 

Odluke o izvršenju Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2014. („Službeni glasnik Splitsko-

dalmatinske županije“, broj 11/13), Župan Splitsko-dalmatinske županije 18. travnja 2014., donio 

je  

O D L U K U 

o raspodjeli dijela sredstava  Proračuna 2014. 

namijenjenih školstvu 

  

I. 

 

Sredstava osigurana u proračunu za financiranje programa javnih potreba u područjima 

prosvjete za 2014. godinu, dodjeljuju se nositeljima programa kako slijedi: 

 

RAZDJEL 3. AKTIVNOST 001. Natjecanja,  manifestacije i ostalo  -  

 

-  O.Š. DON LOVRE KATIĆA, SOLIN – 78,00 kuna, troškovi prijevoza na natjecanje iz 

povijesti 

-   O.Š. VJEKOSLAVA PARAĆA, SOLIN – 11.298,70 kuna, troškovi za natjecanje iz 

informatike za osnovne i srednje škole    

     -     GRAD SPLIT, ZA O.Š. RAVNE NJIVE – 16.407,60  kuna, troškovi  

            županijskog natjecanja iz zemljopisa  

      -     GRAD SPLIT, ZA O.Š. KMAN KOCUNAR – 13.425,30  kuna, troškovi  

            županijskog natjecanja tehnička kultura  

      -     GRAD SPLIT, ZA O.Š. MEJAŠI – 6.215,74  kuna, troškovi  

            županijskog natjecanja iz kemije  

- O.Š. GRADAC – 5.395,00 kuna, troškovi prijevoza učenika i mentora na natjecanja  

- O.Š. PRIMORSKI DOLAC – 5.000,00 kuna, sufinanciranje zatvaranje projekta 

„Comenius“. 

 

RAZDJEL 3. AKTIVNOST 001. Natjecanja,  manifestacije i ostalo   

    

- I.GIMNAZIJA, SPLIT – 7.000,00 kuna, za međunarodnu suradnju s talijanskom školom 

iz Vasta 

-   GLAZBENA ŠKOLA SR.FRA.IVAN GLIBOTIĆ, IMOTSKI- 8.194,00 kuna, , troškovi 

boravka članova stručnog povjerenstva u Imotskom na 52.hrvatskom natjecanju učenika 

glazbe za puhaće 

-    S.Š. HVAR, HVAR- 109,00 kuna, troškovi prijevoza učenika i mentora na županijsko 

natjecanje iz hrvatskog jezika 

-  S.Š. JURE KAŠTELAN, OMIŠ- 8.259,67 kuna, troškovi organizacije županijskog 

natjecanja iz osnova elektrotehnike i mjerenja u elektrotehnici 

- GLAZBENA ŠKOLA JOSIPA HATZEA SPLIT – 10.000,00 kuna, troškovi međunarodnog 

natjecanja “Daleki akordi”. 
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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:  602-01/14-01/0131 

URBROJ:  2181/1-08/07-14-0002 

Split,  18. travnja 2014.  

 

 

 Ž U P A N 

 

 

 

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


