
 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 predškolskom 

odgoju Splitsko-dalmatinske županije za 2015. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, 

broj 17/14 i 46/15), Programa javnih potreba u osnovnom školstvu Splitsko-dalmatinske županije 

za 2015.god. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske županije“, broj 17/14 i 46/15), Programa 

javnih potreba u srednjem školstvu  Splitsko-dalmatinske županije za 2015. god. („Službeni glasnik 

Splitsko-dalmatinske županije“, broj 17/14 i 46/15), te stavka 2. članka 6. Odluke o izvršenju 

Proračuna Splitsko-dalmatinske županije za 2015. („Službeni glasnik Splitsko-dalmatinske 

županije“, broj 17/14,46/15), Župan Splitsko-dalmatinske županije 8. rujna 2015.,  donio je  

 

 

O D L U K U 
o raspodjeli dijela sredstava  Proračuna 2015. 

namijenjenih školstvu 

  

I. 

 

 Sredstva osigurana u proračunu za financiranje programa javnih potreba u područjima 

prosvjete za 2015. godinu, dodjeljuju se nositeljima programa kako slijedi: 

 

 

RAZDJEL 103. AKTIVNOST A111001. Natjecanja,manifestacije i ostalo 

 

 

- Ekonomsko-birotehnička škola, Split- 5.008,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja 

na Međužupanijskim i Županijskim natjecanjima: Mladi poduzetnik, Računovodstvo i 

Globe, 

- Komercijalno-trgovačka škola, Split- 4.260,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja 

na Međužupanijskim i Županijskim natjecanjima: Prodavač i Komercijalist 

- SŠ Hvar, Hvar- 1.664,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- Tehnička škola za strojarstvo i mehatroniku, Split- 3.246,00 kuna, za financiranje troškova 

sudjelovanja na Međužupanijskim i Županijskim natjecanjima, 

- SŠ Tina Ujevića, Vrgorac- 3.236,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Međužupanijskim i Županijskim natjecanjima 

- SŠ Ivana Lucića, Trogir- 1.600,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima 

- Obrtničko industrijska škola u Imotskom, Imotski- 1.200,00 kuna, za financiranje troškova 

sudjelovanja na Međužupanijskim natjecanjima, 

- SŠ Bol, Bol- 814,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- SSŠ Makarska, Makarska- 6.537,48 za financiranje troškova sudjelovanja na 

Međužupanijskim i Županijskim natjecanjima, 

- SŠ Jure Kaštelan Omiš- 3.529,85 za financiranje troškova organizacije Županijskog 

natjecanja iz Osnova elektrotehnike, 

- Franjevačka klasična gimnazija u Sinju, Sinj- 1.835,00 kuna, za financiranje troškova 

sudjelovanja na Županijskim natjecanjima. 
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RAZDJEL 103. AKTIVNOST A108001. Natjecanja, manifestacije i ostalo 

 

- OŠ Petra Hektorovića, Stari Grad- 797,50 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Tin Ujević, Krivodol- 1.943,75 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Hvar, Hvar- 1.046,50 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ Tučepi, Tučepi- 1.870,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ kralja Zvonimira, Seget Donji- 1.453,75 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Bijaći, Kaštel Novi- 827,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ prof. Filipa Lukasa, Kaštel Stari- 54,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Ivan Leko, Donji Proložac- 1.143,75 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Jelsa, Jelsa- 1.387,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ Runović, Runović- 300,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ Stjepan Radić, Imotski- 1.579,75 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Gradac, Gradac- 1.875,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ Majstora Radovana, Trogir- 368,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Tučepi, Tučepi- 1.000,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ Bariše Granića Meštra, Baška Voda- 418,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja 

na Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Zmijavci, Zmijavci- 752,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na Županijskim 

natjecanjima, 

- OŠ fra Pavla Vučkovića, Sinj- 116,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ dr. fra Karlo Balić, Šestanovac- 374,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ oca Petra Perice, Makarska- 2.224,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

- OŠ Stjepana Ivičevića, Makarska- 3.740,00 kuna, za financiranje troškova sudjelovanja na 

Županijskim natjecanjima, 

 

 

II. 

 

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

dokumentacije o stvarnim troškovima. 
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III. 

 

 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u  „Službenom glasniku Splitsko-

dalmatinske županije“ 

 

 

KLASA:  602-03/15-01/0104 

URBROJ: 2181/1-08/06-15-0107  

Split, 8. rujna 2015.  

 

    Ž U P A N 

 

 

 

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

 

 


