
Temeljem odredbe članka 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. i 152/14.) i 

članka 30. točka 6. 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. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela 

je na 28. sjednici 4. travnja 2017. godine 

 

 

 

 

 

IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

 

 

I. 

 

U Programu javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu ("Županijski glasnik" broj 9/16.), točka II. mijenja se i glasi: 

 

"Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 

120.895.179,98 kuna. 

 

Sredstva iz stavka 1. osigurat će se na sljedeći način: 

- 77.962.285,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - iz dodatnog udjela poreza na dohodak  

i pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Županije u području školstva, 

- 27.000.000,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - međumjesni prijevoz redovitih učenika 

srednjih škola temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, 

- 1.758.875,49 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda - projekt 

"Učimo zajedno 3" financiran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna temeljem 

Odluke o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 

- 702.634,96 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Fonda europske pomoći za najpotrebitije -

projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" temeljem Odluke o 

financiranju Ministarstva socijalne politike i mladih,  

- 13.471.384,53 kune izvornih sredstava Proračuna Županije." 

 

 

II. 

 

U točki IV. stavku 1. podstavak 9. mijenja se i glasi: 

 

"- za provedbu EU projekta - "Učimo zajedno 3" 1.857.260,02 kuna". 

 

Podstavak 10. mijenja se i glasi: 

 

"- za provedbu EU projekta - "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 

702.634,96 kuna". 

 

 

III. 

 

U točki XIV. stavku 1. brojka "1077" zamjenjuje se brojkom "1474". 



IV. 

 

Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 602-01/17-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

Osijek, 4. travnja 2017. 

 

 

 

 

 Predsjednik 

 

  Antun Kapraljević, v.r. 

 


