Temeljem članka 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.), a u svezi s člankom 143.
Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10.,
105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13., 152/14., 7/17. i 68/18.), Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na 26. sjednici 12. prosinca 2019. godine

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2020. godini

I.
Iz Proračuna Osječko-baranjske županije angažiraju se sredstva u 2020. godini za investicijsko
održavanje osnovnih škola u iznosu od 1.854.120,00 kuna, za nadzor nad izvođenjem radova u iznosu
60.000,00 kuna i za hitne intervencije u iznosu 1.529.550,00 kuna, što ukupno iznosi 3.443.670,00 kuna.

II.
Sredstva iz točke I. za investicijsko održavanje osnovnih škola raspoređuju se kako slijedi:
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
R.
NAZIV OSNOVNE ŠKOLE
br.
1. OŠ Josipa Jurja Strossmayera,
Đurđenovac
2. OŠ "Ivana Gorana Kovačić"
Đakovo
3. OŠ Budrovci, Budrovci
4. OŠ Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo
5. OŠ Popovac, Popovac

VRSTA I OPIS ULAGANJA
popravak krova

PLANIRANI
IZNOS
320.000,00

sanacija zidova, podova i unutarnje stolarije
sanacija krova, stolarije i fasade
sanacija 4 sanitarna čvora na katu
izmjena energenta

540.000,00
540.000,00
284.120,00
170.000,00
Ukupno: 1.854.120,00

Ukoliko nakon provedenog postupka javne nabave dođe do odstupanja od planiranih vrijednosti
iz ove točke (od 1. do 5.) nije potrebno mijenjati ovaj Plan pod uvjetom da odstupanja ne utječu na
povećanje ukupno planiranih sredstava iz ove točke.

III.
Iz Proračuna Osječko-baranjske županije angažiraju se sredstva u 2020. godini za investicijsko
održavanje srednjih škola i učeničkih domova u iznosu od 1.418.520,00 kuna, za nadzor nad izvođenjem
radova u iznosu 50.000,00 kuna i za hitne intervencije u iznosu 836.880,00 kuna, što ukupno iznosi
2.305.400,00 kuna.

IV.
Sredstva iz točke III. za investicijsko održavanje srednjih škola i učeničkih domova raspoređuju
se kako slijedi:
INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE
R.
NAZIV SREDNJE ŠKOLE /
br.
UČENIČKOG DOMA
1. Srednja škola Josipa Kozarca Đurđenovac,
Đurđenovac
2. III. gimnazija Osijek, Osijek
3. Strojarska tehnička škola Osijek, Osijek
4. Škola primijenjene umjetnosti i dizajna,
Osijek, Osijek
5. Srednjoškolski đački dom Osijek, Osijek

VRSTA I OPIS ULAGANJA

PLANIRANI
IZNOS

sanacija grijanja i izrada sanitarija

240.000,00

sanacija vlage u prizemlju
sanacija vodovodne mreže

340.000,00
230.000,00

sanacija krova
popravak fasade

358.520,00
250.000,00
Ukupno: 1.418.520,00

Ukoliko nakon provedenog postupka javne nabave dođe do odstupanja od planiranih vrijednosti
iz ove točke (od 1. do 5.) nije potrebno mijenjati ovaj Plan pod uvjetom da odstupanja ne utječu na
povećanje ukupno planiranih sredstava iz ove točke.

V.
Za realizaciju ovoga Plana zadužuje se upravno tijelo Županije nadležno za poslove
obrazovanja.

VI.
Ovaj Plan bit će objavljen u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu 1. siječnja 2020. godine.

KLASA: 404-01/19-01/24
URBROJ: 2158/1-01-01-19-7
Osijek, 12. prosinca 2019.

Predsjednik
Dragan Vulin, v.r.
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