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PRIJEDLOG PROGRAMA 
JAVNIH POTREBA U 

ŠKOLSTVU NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 
 
 
 

Na temelju odredbe članka 143. stavak 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i 
srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/1., 5/12., 16/12. i 86/12., u 
daljnjem tekstu: Zakon), Vlada Republike Hrvatske u obvezi je s prijedlogom državnog proračuna 
predložiti i kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja 
utvrđenih javnih potreba u školstvu. 
 

Osječko-baranjska županija, kao jedinica područne (regionalne) samouprave, temeljem 
odredbi članka 143. stavak 2. citiranog Zakona, osigurava potrebna sredstva za provođenje odgoja i 
obrazovanja u osnovnim i srednjim školama. 
 

Osječko-baranjska županija osnivač je 51 osnovne škole, 29 srednjih škola uključujući i dva 
samostalna učenička doma te je, sukladno zakonskim propisima, Županija preuzela i financiranje tih 
ustanova. Osim škola kojima je osnivač Osječko-baranjska županija financira i Isusovačku klasičnu 
gimnaziju s pravom javnosti, koja kao vjerska škola, sukladno međunarodnom ugovoru između Vlade 
Republike Hrvatske i Svete stolice, ima isti status kao i državne škole. 
 

Na temelju odredbe članka 143. stavak 3. Zakona, Osječko-baranjska županija može 
sufinancirati i neke druge programe u školstvu te utvrditi i šire javne potrebe u osnovnom i srednjem 
školstvu (financiranje iznad minimalnog standarda), ukoliko ima takve financijske mogućnosti. 
 

U svibnju 2008. godine Hrvatski sabor donio je Državni pedagoški standard osnovnoškolskog 
sustava odgoja i obrazovanja i Državni pedagoški standard srednjoškolskog sustava odgoja i 
obrazovanja ("Narodne novine" broj 63/08.) kojim se utvrđuju materijalni, kadrovski i drugi uvjeti za 
ostvarivanje djelatnosti i podjednak razvoj školstva u srednjoročnom razdoblju za područje cijele 
države. Hrvatski sabor 2010. godine donio je Izmjene i dopune Državnog pedagoškog standarda 
osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" broj 90/10.) te Izmjene i dopune 
Državnog pedagoškog standarda srednjoškolskog sustava odgoja i obrazovanja ("Narodne novine" 
broj 90/10.). Pedagoški standard postavio je detaljniju razradu između financijskih obveza države i 
jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te samim time omogućio i preciznije planiranje 
utroška predviđenih sredstava za financiranje iznad minimalnog standarda. 
 

Prema planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa svake se godine provode 
natjecanja, susreti i smotre učenika (nadalje: natjecanja) na području Republike Hrvatske. 
Natjecanjima učenici dokazuju razinu postignuća u redovnoj, izbornoj i dodatnoj nastavi te u 
slobodnim aktivnostima. 
 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije skrbi 
o provođenju natjecanja na županijskoj razini, a u nekim strukovnim predmetima/područjima na 
međužupanijskoj razini i to na način da imenuje županijska/međužupanijska povjerenstva, određuje 
škole domaćine, organizira i financijski prati sva natjecanja predviđena propozicijama Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i športa. 
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Da je ovaj oblik rada značajan i da zavređuje i veću pozornost i financijsku potporu, pokazuju 
i postignuti rezultati na natjecanjima i smotrama. Radi uvida u opravdanost cijeloga projekta 
navodimo da je u 2012./2013. školskoj godini na natjecanjima i smotrama 
županijskoj/međužupanijskoj razini sudjelovalo 97 osnovnih i srednjih škola Osječko-baranjske 
županije. Samo na županijskoj/međužupanijskoj razini natjecalo se pojedinačno ili kao članovi 
skupina 2287 učenika osnovnih i srednjih škola, ocjenjivano je oko 20  učeničkih radova te preko 380 
likovnih radova iz 41 osnovne škole, natjecalo se i osam zborova sa oko 500 članova. U ovaj broj 
uključeno je i 122 učenika iz drugih županija koji su se natjecali u strukovnim predmetima/područjima 
u kojima smo bili domaćini. 
 

Budući da se natjecanja nakon županijske razine nastavljaju na državnoj razini, vrijedno je 
spomenuti i to da je oko 270 učenika iz Osječko-baranjske županije, pojedinačno ili skupno, 
sudjelovalo na državnim natjecanjima i smotrama. Nadalje na državnoj razini sudjelovalo je 10 
zborova, dvije plesne skupine, upućeno je 36 likovnih radova učenika osnovnih škola  i oko 10  
istraživačkih radova učenika osnovnih škola, a što će detaljno biti prikazano u redovnom godišnjem 
izvješću o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini. 
Za takav uspjeh naših učenika zaslužno je oko 766 mentora koji su ih pripremali i vodili tijekom cijele 
godine, radeći po posebnim programima, izvan redovne nastave. 
 

U 2013. godini predlažemo financiranje sljedećih programa: 
 
1. organizaciju i provođenje  natjecanja i smotri na županijskoj /međužupanijskoj razini 
2. program sufinanciranja projekta obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara u osnovnim i 

srednjim školama 
3. program ispraćaja maturanata 
4. sufinanciranje opremanja školskih knjižnica obaveznom školskom lektirom osnovnih škola 
5. programi i projekti u osnovnim i srednjim školama i 
6. ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju. 
 

Slijedom rečenoga predlaže se donošenje Programa u prijedlogu koji glasi: 
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P R O G R A M 
 

javnih potreba u školstvu na području 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 

 
 
1. Organizacija i provođenje  natjecanja  i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini 
 

Natjecanja i smotre na županijskoj/međužupanijskoj razini provode se prema Odluci i 
Uputama za provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske te 
Kataloga natjecanja i smotri za 2012./2013. godinu, a koje donosi Ministarstvo znanosti, obrazovanja i 
športa. 
 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu u dogovoru sa školama imenuje 
škole domaćine kao i županijska/međužupanijska povjerenstva za provođenje natjecanja i smotri. 
Županijska/međužupanijska povjerenstva imenuju prosudbena povjerenstva. 
 

Osnovnoj ili srednjoj školi koja je određena za domaćina županijskog natjecanja nadoknadit 
će se troškovi prema sljedećim kriterijima: 
 
MATERIJALNI TROŠKOVI 
ŠKOLI DOMAĆINU 

Do 100 učenika  
od 100 do 200 učenika 
preko 250 učenika 

500 kn 
900 kn 

           1300 kn 
PREHRANA SUDIONIKA 
NATJECANJA (sok, sendviči, 
kava)  

Po sudioniku                20 kn 

NAKNADA ZA POSLOVE 
RAČUNOVOĐE 

 100 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 
doprinosima 

NAKNADA ZA POSLOVE 
TAJNIKA 

 100 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 
doprinosima 

NAKNADA ZA POSLOVE 
ČIŠĆENJA 

Do 100 sudionika 1 naknada 
od 100 do 200 sudionika 2 
naknade preko 250 sudionika 3 
naknade 

70 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 
doprinosima 

NAKNADA ZA RAD U 
ŽUPANIJSKOM 
POVJERENSTVU 

3-4 člana: 
- za organizaciju i provođenje ** 

220 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 
doprinosima kao i troškovi 
javnog prijevoza 

NAKNADA ZA RAD U 
PROSUDBENOM 
POVJERENSTVU 

Najviše 3 člana (broj članova ovisi o 
broju učenika pozvanih na natjecanje) 
- za ispravljanje testova i druge 
oblike prosudbe 

170 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i doprinosi 
kao i troškovi javnog prijevoza  

**Povjerenstvo za provođenje županijskog natjecanja ima pravo na dvije naknade ukoliko skrbi za provođenje 
općinskog natjecanja ili ukoliko, u dogovoru s Upravnim odjelom, obavlja poslove izbora i pozivanja na 
županijsko natjecanje, a nakon održanog školskog natjecanja po testovima dostavljenim iz državnog 
povjerenstva. 
 

Nakon održanog županijskog/međužupanijskog natjecanja Povjerenstvo za provođenje 
županijskog/međužupanijskog natjecanja dužno je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i 
tehničku kulturu dostaviti točne podatke o postignućima učenika radi izdavanja diploma, pohvalnica i 
zahvalnica na županijskoj razini, kao i za sve sudionike međužupanijskih natjecanja koja su se održala 
na području Osječko-baranjske županije. 
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Na listi postignuća potrebno je posebno naznačiti učenike koji su zauzeli jedno od prva tri 
mjesta jer za to postignuće dobivaju diplome, ostali učenici sudionici županijskog/međužupanijskog 
natjecanja pohvalnice, a mentori učenika zahvalnice. 
 

Iznimno, na natjecanjima na kojima sudjeluje do 5 učenika, za određivanje prvog do trećeg 
mjesta primjenjuju se sljedeći kriteriji: 
- za prvo mjesto potrebno je ostvariti najmanje 85% bodova od ukupno najvećeg mogućeg broja 

bodova na županijskom natjecanju, 
- za drugo mjesto potrebno je ostvariti najmanje 75% bodova od ukupno najvećeg mogućeg 

broja bodova na županijskom natjecanju, 
- za treće mjesto potrebno je ostvariti najmanje 63% bodova od ukupno najvećeg mogućeg 

broja bodova na županijskom natjecanju, 
- ispod tog postotka učenik može dobiti samo pohvalnicu. 
 

Na županijskim natjecanjima gdje je prijavljeno 6 i više učenika za pojedini razred ili 
kategoriju prvo, drugo i treće mjesto određuje se i dalje prema visini osvojenih bodova. 
 

Na svakoj listi postignuća posebno moraju biti označeni i učenici, ukoliko ih ima, koji su 
ostvarili rezultate koji čine manje od 10% bodova od najvećeg mogućeg broja bodova u 
predmetu/području u kojem se učenik natjecao, jer oni u tom slučaju ne dobivaju pohvalnicu niti 
mentori zahvalnicu. 
 

Prosudbeno povjerenstvo osniva se za provjeru postignuća učenika u predmetu/području za 
koje je imenovano i u pravilu ima tri člana. Ako je za županijsko natjecanje prijavljeno od 10 do 15 
učenika za jednu vrstu testa u području fizike, matematike i informatike, odnosno do 25 učenika u 
ostalim područjima, osniva se novo povjerenstvo, a u dogovoru s Upravnim odjelom. Svaki član 
povjerenstva ispravlja 10 testova (fizika, matematika, informatika), odnosno 20 testova u ostalim 
područjima. 
 

Srednjoj školi koja u našoj Županiji organizira međužupanijsko natjecanje učenika strukovnih 
škola materijalni troškovi nadoknadit će se prema sljedećim kriterijima: 
 
MATERIJALNI TROŠKOVI 
ŠKOLI DOMAĆINU 

po natjecanju                                   500 kuna 

PREHRANA SUDIONIKA 
NATJECANJA (sok, sendviči, 
kava)  

po sudioniku                20 kuna 

NAKNADA ZA RAD U 
MEĐUŽUPANIJSKOM 
POVJERENSTVU 

3 člana: 
- za organizaciju, provođenje i  
za ispravljanje testova i druge 
oblike prosudbe 

220 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 
doprinosima kao i troškovi 
javnog prijevoza 

 
Međužupanijsko natjecanje organizira se za učenike škola s istim programom s područja više 

županija budući da oni u svojoj županiji nemaju školu  s istovjetnim programom. Broj članova 
međužupanijskog povjerenstva za pojedina natjecanja može se, zbog specifičnosti natjecanja, proširiti, 
a u dogovoru s Upravnim odjelom za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske 
županije. 
 

Sjedište županijskog/međužupanijskog povjerenstva je u školi koja je domaćin 
županijskog/međužupanijskog natjecanja. 
 

Sva županijska/međužupanijska natjecanja i smotre po pravilu održavaju se u središtu 
Županije, osim susreta Lidrano, koji se radi odgovarajućeg prostora održava u SŠ Isidora Kršnjavoga u 
Našicama. Natjecanja i susreti za osnovne škole održavaju se u osnovnim školama Grada Osijeka čiji 
je Grad osnivač. 
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Škola koja je domaćin natjecanja, dužna je Upravnom odjelu za prosvjetu kulturu, šport i 
tehničku kulturu Osječko-baranjske županije dostaviti pisani zahtjev i obračun za naknadu troškova te 
isplatiti troškove prema utvrđenim kriterijima. 
 

Za realizaciju ovog programa  osiguran je iznos od 450.000,00 kuna. 
 
 
2. Program sufinanciranja projekta obilježavanja 

Dana sjećanja na žrtvu Vukovara u osnovnim i srednjim školama 
 

Osječko-baranjska županija u suradnji s Gradom Osijekom već šestu godinu obilježava Dan 
sjećanja na žrtvu Vukovara. Projekt se realizira na način da učenici svih osnovnih i srednjih škola 
grada Osijeka 17. studenoga, uoči Dana sjećanja na žrtvu Vukovara od ulice Stjepana Radića pa do 
kraja Vukovarske ulice s lijeve i desne strane zapale, prema ranije dogovorenom rasporedu, lampione 
na razmaku od pola metra. Sredstva za srednje škole koje realiziraju taj projekt osigurava Osječko-
baranjska županija, kao osnivač u svom Proračunu. 
 

U Proračunu za 2013. godinu za realizaciju tog programa osiguran je iznos od 33.000,00 kuna. 
 
 
3. Program ispraćaja maturanata 
 

Realizacija ovog programa ima za cilj organizirati i financijski poduprijeti organizirani 
ispraćaj učenika trećih završnih i četvrtih razreda srednje škole zadnjeg dana nastave. Dobro osmišljen 
i organiziran ispraćaj maturanata koji smo u zadnjih šest godina organizirali nudeći maturantima 
prošireni program pokazao je zaista dobre rezultate i dokazao da se zadnji dan nastave i oproštaj s 
jednim od najznačajnijih dijelova života mladog čovjeka može učiniti dostojanstvenim. U 2012. godini 
ponovno je organizirano plesanje Quadrille, francuskog dvorskog plesa, osim u Osijeku, i u gradovima 
Našice, Beli Manastir, Valpovo, Donji Miholjac i Đakovo što su maturanti odlično prihvatili. 
 

U 2013. godini omogućit će se također sudjelovanje svih učenika srednjih škola Osječko-
baranjske županije u projektu plesanja Quadrille, a s ciljem upisa u Guinnessovu knjigu rekorda. 
Nadalje, u suradnji s Gradom Osijekom organizirat će se već tradicionalni program ispraćaja 
maturanata na lijevoj obali Drave. 
 

Predviđena su financijska sredstva u iznosu od 250.000,00 kuna. 
 
 
4. Sufinanciranje opremanja školskih knjižnica 

obaveznom školskom lektirom osnovnih škola 
 

Radi što bolje opremljenosti školskih knjižnica s dovoljnim brojem knjiga jednog naslova 
Osječko-baranjska županija sufinancirat će u 2012./2013. školskoj godini nabavku obavezne školske 
lektire za učenike I-VIII razreda osnovne škole. Projekt će se realizirati na način da se svakoj školi 
doznači određeni iznos za nabavku školske lektire. Visina iznosa ovisit će o ukupnom broju učenika 
odnosno za svakog učenika doznačit će se po 4 kune. 
 

Predviđena su financijska sredstva u visini 67.000,00 kuna. 
 
 
5. Programi i projekti u osnovnim i srednjim školama 
 

Ovaj program obuhvaća sufinanciranje projekata, programa i drugih aktivnosti u školama te 
razne druge oblike pomoći školama i učenicima, a prema zahtjevu i obrazloženju škola. Svakako da je 
cilj što kvalitetnija realizacija odgojno-obrazovnih programa, kroz projekte i programe razvijanje 
kreativnih znanja, sposobnosti te poboljšanje pedagoškog standarda u školama. 
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Provođenje programa i projekata u osnovnim i srednjim školama financijski se podupire u 
svim osnovnim školama Osječko-baranjske županije, bez obzira je li osnivač Grad Osijek (20 škola) 
ili Osječko-baranjska županija (51 škola). 
 

Predviđena su financijska sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna. 
 
 
6. Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju  
 

Ovim programom osiguravaju se sredstva za sufinanciranje ostalih programa u organizacijama 
koje se bave odgojem i obrazovanjem koji nisu strogo definirani. Program obuhvaća realizaciju 
odgojno-obrazovnih programa i druge oblike pomoći sudionicima odgojno obrazovnih programa koji 
se realiziraju u tijeku godine, a prema obrazloženju i zahtjevu odgojno-obrazovne ustanove kao što su 
razne obljetnice, međunarodna suradnja i drugo. 
 

Provođenje ostalih programa u odgoju i obrazovanju financijski se podupire u svim odgojno-
obrazovanim ustanovama na području Osječko-baranjske županije. 
 

Predviđena su financijska sredstva u iznosu od 50.000,00 kuna. 
 
 
 

REKAPITULACIJA 
1. Organizacija i provođenje  natjecanja i smotri 
    na županijskoj/međužupanijskoj razini 450.000,00 kn 
2. Program sufinanciranja projekta obilježavanja 
    Dana sjećanja na žrtvu Vukovara u osnovnim 
    i srednjim školama 33.000,00 kn 
3. Program ispraćaja maturanata 250.000,00 kn 
4. Sufinanciranje opremanja školskih knjižnica obaveznom  
    školskom lektirom osnovnih škola                                                                     67.000,00 kn 
5. Programi i projekti u osnovnim i srednjim školama 70.000,00 kn 
6. Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju 50.000,00 kn 
    UKUPNO         920.000,00 kn 
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Temeljem članka 143. stavak 2. i 3. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 5/12., 16/12. i 86/12.) 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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ______ 
sjednici _______________ 2012. godine 
 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Programa javnih potreba 
u školstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 
 
 

I. 
 

Donosi se Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 
2013. godinu. 
 
 

II. 
 

Sredstva za financiranje javnih potreba iz Programa osigurat će se u Proračunu Osječko-
baranjske županije za 2013. godinu. 
 
 

III. 
 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 
Urbroj: 
 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
 
 
 
 
 
 
 


