
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 2. i 10. 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.) u svezi s člankom 11. i 12. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i člankom 7. Zakona o 
sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 7. travnja 2016. godine 
 
 
 

IZMJENU PLANA 
 

dodjele potpora iz Proračuna 
Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

 
 

I. 
 

U Planu dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2016. godini ("Županijski glasnik" broj 1/16.) u točki I. u Razdjelu "Potpore u 
školstvu" mijenja se potpora "Su/financiranje ostalih odgojno-obrazovnih programa, projekata i aktivnosti" i glasi: 
 

Naziv potpore Pravni temelj 
dodjele Namjena Korisnici Raspoloživi 

ukupni iznos 
Iznos potpore u 

kn. Način dodjele Plan. datum 
prijave 

 
Su/financiranje 
ostalih odgojno-
obrazovnih 
programa, 
projekata i 
aktivnosti 

Program javnih 
potreba u 
školstvu na 
području 
Osječko-
baranjske 
županije za 
2016. godinu 
Žgl.11/15. 

- za odgojno-
obrazovne programe i 
druge oblike pomoći 
sudionicima odgojno-
obrazovnih programa 
koji se realiziraju u 
tijeku godine 
(međunarodna 
suradnja, projekt škole 
u prirodi, tematske 
radionice, 
izvanučionička 
nastava, konferencije, 
simpoziji, skupovi i 
manifestacije, nabava 
knjiga i literature, 
usavršavanja, 
opremanje odgojno-
obrazovnih ustanova, 
obljetnice i drugo) 

odgojno-
obrazovne 
ustanove i druge 
pravne osobe 
koje djeluju na 
području odgoja 
i obrazovanja, a 
provode 
programe i 
projekte čiji su 
krajnji korisnici 
na području 
Županije 

300.000,00 od 1.000,00 
do 50.000,00 

Rješenjem 
župana, po 
podnesenom 
zahtjevu na 
prijedlog 
Povjerenstva za 
dodjelu potpora 
u okviru 
Programa javnih 
potreba 

od 25.01. do 
utroška 
sredstava 
planiranih u 
Proračunu 
Županije za tu 
namjenu, a 
najkasnije do 
30.11. 



- za odgojno-obrazovni 
program škole u 
prirodi i obuke 
neplivača 

Gradsko društvo 
Crvenog križa 
Osijek 

od 1.000,00 
do 100.000,00 

Rješenjem 
župana, po 
podnesenom 
zahtjevu na 
prijedlog 
Povjerenstva za 
dodjelu potpora 
u okviru 
Programa javnih 
potreba 

od 25.01. do 
utroška 
sredstava 
planiranih u 
Proračunu 
Županije za tu 
namjenu, a 
najkasnije do 
30.11. 

 
 

II. 
 

Ova Izmjena Plana bit će objavljena u "Županijskom glasniku" te na internetskim stranicama Županije. 
 
 
 
Klasa: 402-01/16-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-02-16-2 
 
Osijek, 7. travnja 2016. 
 
 
 
 Župan 
 
 dr.sc. Vladimir Šišljagić, v.r. 
 


