
Na osnovi članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 
županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14.)  i Odluke o kriterijima i mjerilima 
za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine („Narodne novine“ broj 
122/15), Skupština Međimurske županije, na  sjednici održanoj ______2016.  godine, donijela je   

 
 

P L A N 
 RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA 
NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ MEĐIMURSKA 

ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. 
 
 
I. 

  
 Ovaj plan rashoda odnosi se na srednje škole kojima je osnivač Međimurska županija.  
 
 

II. 
 
 Ukupni rashodi srednjih škola iz točke I. određeni su Odlukom o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine („Narodne novine“ broj 
122/2015), točka III. i za navedeno razdoblje ukupno iznose 346.547 kuna. 
 
 

III. 
 
 Navedeni rashodi odnose se na skupinu 42 – rashodi za nabavu dugotrajne imovine i u 
punom se iznosu od 346.547 kuna raspoređuju Tehničkoj školi Čakovec za nastavak radova na 
projektu poboljšanja energetske učinkovitosti školske zgrade. 
 
 

IV. 
 

Ovaj će se plan rashoda objaviti u  "Službenom glasniku Međimurske županije". 
 

 
 

 
SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 

 
 

 
 
 
KLASA:  404-01/16-03/3                                                                        PREDSJEDNIK                        
URBROJ: 2109/1-02-16-01                        
Čakovec, __________2016.                                                                    Mladen Novak, dipl.ing. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
PLANA  RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA 
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI SREDNJIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. 
 

 
 
Sabor Republike Hrvatske nije donio proračun za 2016. već je financiranje uredio 

Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih 
proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016.   pa 
još uvijek ne znamo ni kakvo će biti financiranje decentraliziranih funkcija u ovoj godini. To se 
odnosi i na decentralizirane funkcije srednjeg školstva. Financiranje ovih funkcija za prva tri 
mjeseca uređeno je Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova 
u prvom tromjesečju 2016. godine („Narodne novine“ broj 122/2015.). Tom je odlukom 
Međimurskoj županiji za financiranje materijalnih i financijskih rashoda srednjih škola u prva tri 
mjeseca 2016. osigurano 1.572.865 kuna te još 178.518 kuna za potrebe investicijskog 
održavanja, 198.281 kunu za smještaj učenika u učeničke domove i 14.356 kuna za investicijsko 
održavanje učeničkog doma Graditeljske škole Čakovec. Za rashode za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola osigurano je 
346.547 kuna. Svi ti iznosi odgovaraju četvrtini iznosa osiguranih u proračunu za 2015. godinu. 

 
Odlukom Vlade županije nisu obvezne donositi svoje je odluke o kriterijima i mjerilima za 

utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine pa sredstva mogu koristiti 
prema stavkama svojih proračuna za 2016.  Iznimka su rashodi za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  koji se mogu trošiti samo na 
osnovi planova rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u prvom tromjesečju 2016. koje donose predstavnička tijela županija i 
Grada Zagreba. 

 
Međimurska je županija u 2015. godini pokrenula projekt energetske obnove Tehničke 

škole Čakovec koji još nije završen i nastavlja se u 2016. Nastavak radova dijelom će biti plaćen i 
iz decentraliziranih sredstava srednjeg školstva za 2016. Zbog toga se predlaže Plan na osnovi 
kojeg će sredstva biti povučena odmah nakon njegova donošenja, dakle prije isteka odluke o 
privremenom financiranju.   
 
    
 
Čakovec, veljača 2016.                                                            UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 
                                                                                                              DJELATNOSTI  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Na osnovi članka 21. Statuta Međimurske županije („Službeni glasnik Međimurske 

županije“ broj 26/10, 4/13, 6/13 – pročišćeni tekst, 8/13 i 6/14.) i Odluke o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u prvom tromjesečju 2016. godine 
(„Narodne novine“ broj 122/15.), Skupština Međimurske županije, na  sjednici održanoj 
________2016. godine, donijela je   

 
 

P L A N 
 RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA 

ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. 

 
I. 

 Ovaj plan rashoda odnosi se na osnovne škole kojima je osnivač Međimurska 
županija.  

II. 
 Ukupni rashodi osnovnih škola iz točke I. određeni su Odlukom o kriterijima i 
mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda 
javnih potreba osnovnog školstva u prvom tromjesečju 2016. godine („Narodne novine“ broj 
122/15), točka III. i za navedeno razdoblje ukupno iznose 728.516,00 kuna. 
 

III. 
Navedeni rashodi iz točke II. odnose se na skupinu 42 – rashodi za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i skupinu 45 – rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini osnovnih škola i raspoređuju se kako slijedi: 
 
Red 
br. Osnovna škola 

Namjena Iznos 

1. 
OŠ Dr. Vladimira Nazora 
Pribislavec 

Projektna dokumentacija za 
školsku sportsku dvoranu i 
nastavak izgradnje 

448.516,00 

2. 
OŠ Goričan 

Nastavak izgradnje sportske 
dvorane (temeljna ploča) 

280.000,00 

 
SVEUKUPNO: 

 728.516,00 

 
 

IV. 
 

Ovaj će se plan rashoda objaviti u  "Službenom glasniku Međimurske županije". 
 

 
 

SKUPŠTINA MEĐIMURSKE ŽUPANIJE 
 
 

 
KLASA:   404-01/16-03/2                                                                      PREDSJEDNIK 
URBROJ: 2109/1-02-16-01                                                             Mladen Novak, dipl. ing. 
Čakovec, __________2016. 
 
 

 



 
 

O B R A Z L O Ž E N J E 
PLANA  RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA 
ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI OSNOVNIH ŠKOLA KOJIMA JE OSNIVAČ 

MEĐIMURSKA ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 2016. 
 
 

 Sabor Republike Hrvatske nije donio proračun za 2016. već je financiranje uredio 
Odlukom o privremenom financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih 
proračunskih korisnika državnog proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016., što 
se odnosi i na decentralizirane funkcije osnovnog  školstva. Financiranje ovih funkcija za prva tri 
mjeseca uređeno je Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za 
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u prvom 
tromjesečju 2016. godine („Narodne novine“ broj 122/2015.).  Za rashode za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola kojima je osnivač 
Međimurska županija osigurano je ukupno 728.516,00 kuna.  
 Odlukom Vlade županije nisu obvezne donositi svoje odluke o kriterijima i mjerilima za 
utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnih škola u prvom tromjesečju 2016. godine, pa sredstva mogu koristiti prema stavkama 
svojih proračuna za 2016. godinu.  Iznimka su rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini  koji se mogu trošiti samo na osnovi planova 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
u prvom tromjesečju 2016. koje donose predstavnička tijela županija i Grada Zagreba. 
 Sukladno navedenom iznos od 728.516,00 kuna Planom se raspoređuje za OŠ Vladimira 
Nazora Pribislavec i OŠ Goričan zbog dovođenja u završetak funkcionalnih cjelina. 
 
  
    
Čakovec, veljača 2016.                                                        UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE 
                                                                                                          DJELATNOSTI 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 


