
 

 
 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA 

MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA 

 

KLASA: 016-01/14-01/00283 

URBROJ: 533-26-14-0003 

Zagreb, 23. svibnja 2014.  

 

Na temelju članka 39. Zakona o sustavu državne uprave (Narodne novine, broj 150/11. i 12/13.) i  

Odluke o raspodjeli financijskih sredstava za sufinanciranje posebnih programa obrazovanja 

nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj u 2014. godini (KLASA: 016-01/14-01/00036, URBROJ: 

533-26-14-0001, od 14. siječnja 2014.), provedenoga Javnog poziva za dodjelu sredstava udrugama 

nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina 

u školskoj godini 2013./2014. (KLASA: 016-01/14-01/00283, URBROJ: 533-26-14-0002, od 3. 

ožujka  2014.) te prijedloga Povjerenstva za provedbu Javnoga poziva za posebne oblike nastave i 

raspodjelu sredstava namijenjenih sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u Republici 

Hrvatskoj u 2014. godini (KLASA: 016-01/14-01/00036, URBROJ: 533-26-14-0002, od 22. siječnja 

2014.),  ministar znanosti, obrazovanja i sporta donosi 

 

 

O D L U K U 

o financijskoj potpori udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave  

za učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj,  

u 2013./2014. školskoj godini 

   

I. 

Za financijsku potporu udrugama nacionalnih manjina koje provode posebne oblike nastave za 

učenike pripadnike nacionalnih manjina u Republici Hrvatskoj, u 2013./2014. školskoj godini, 

odobravaju se sredstva u ukupnom iznosu od 534.000,00 kuna. 

 

II. 

Prema ovoj odluci isplatit će se sredstva za provedbu posebnih oblika nastave (ljetnih škola) udrugama 

nacionalnih manjina koje je, na temelju Javnoga poziva za dodjelu sredstava udrugama nacionalnih 

manjina koje provode posebne oblike nastave za učenike pripadnike nacionalnih manjina u školskoj 

godini 2013./2014. (KLASA: 016-01/14-01/00283, URBROJ: 533-26-14-0002, od 3. ožujka 2014.), 

Povjerenstvo za provedbu Javnoga poziva za posebne oblike nastave i raspodjelu sredstava 

namijenjenih sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u  Republici Hrvatskoj u 2014. 

godini,  imenovano Odlukom o imenovanju (KLASA: 016-01/14-01/00036, URBROJ: 533-26-14-

0002, od 22. siječnja 2014.), nakon prosudbenoga postupka i dodatnoga uvida u izvješća o već 

provedenim odgojno-obrazovnim programima, predložilo za sufinanciranje. 

 

III. 

Sukladno prijedlogu Povjerenstva za provedbu Javnoga poziva za posebne oblike nastave i raspodjelu 

sredstava namijenjenih sufinanciranju posebnih programa nacionalnih manjina u  Republici Hrvatskoj 

u 2014. godini, sredstva odobrena u točki I. ove odluke raspoređuju se udrugama nacionalnih manjina 

kako slijedi:  

 

 

Broj Naziv udruge Odgojno-obrazovni 

program 

Odobrena 

sredstva u kn 

1. SAVEZ ČEHA U REPUBLICI  

HRVATSKOJ 

 

 

ljetna škola  
   

   34.000,00      



 

 
 

2. SRPSKO KULTURNO DRUŠTVO 

„PROSVJETA“ 

ljetna škola    90.000,00 

 

3. UKRAJINSKA ZAJEDNICA U  

REPUBLICI HRVATSKOJ 

 

ljetna škola 
136.000,00       

4. UDRUGA ŽENA ROMKINJA  

HRVATSKE  „BOLJA BUDUĆNOST“ 

ljetna škola 

 
   30.000,00 

5. SAVEZ RUSINA  

REPUBLIKE HRVATSKE 

ljetna škola 142.000,00   

6 ZAJEDNICA MAKEDONACA U 

REPUBLICI HRVATSKOJ 

ljetna škola  

 
   42.000,00  

7. SAVEZ MAĐARSKIH UDRUGA ljetna škola    35.000,00 

8. POLJSKO PROSVJETNO 

DRUŠTVO 

ljetna škola  

 
   25.000,00 
 

                                                       

UKUPNO: 

 

534.000,00  

 

 

 

IV. 

Sredstva za namjenu utvrđena u točki I. ove odluke planirana su u Državnom proračunu Republike 

Hrvatske za 2014. godinu, razdjel 080 Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta,  glava 08005 - 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Program 3701 – Razvoj odgojno-obrazovnog sustava,  

Aktivnost: 577137 – Posebni programi obrazovanja za provođenje programa nacionalnih manjina, 

konto 3811.    

                  

V. 
Sa svakim od korisnika odobrenih sredstava zaključit će se ugovor o sufinanciranju u kojem će se 

utvrditi načini i rokovi dostavljanja financijskoga i pisanoga izvješća o provedbi odgojno-obrazovnih 

programa odnosno posebnih oblika nastave (ljetnih škola). 

 

 

VI. 

Korisnici su dužni namjenski utrošiti odobrena sredstva, a svako odstupanje od proračunskih  

troškova, bez odobrenja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, smatrat će se nenamjenskim 

trošenjem sredstava. 

 

VII. 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

 

 

         M I N I S T A R 

                                                                                                               

       

             dr. sc. Željko Jovanović 

 

 


