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PRIJEDLOG PROGRAMA
JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU
Prema članku 20. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine"
broj 33/01., 60/01,, 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 137/15.) županija u svom
samoupravnom djelokrugu obavlja poslove od područnog (regionalnog) značaja, a osobito poslove
koji se odnose na obrazovanje, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj,
promet i prometnu infrastrukturu, održavanje javnih cesta, planiranje i razvoj mreže obrazovnih,
zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, te ostale poslove sukladno posebnim zakonima.
Posebnim zakonima kojima se uređuju pojedine djelatnosti određuju se poslovi čije je
obavljanje županija dužna organizirati te poslovi koje županija može obavljati.
Na temelju odredbe članka 143. stavak 7. 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.,
152/14. i 7/17.), Vlada Republike Hrvatske u obvezi je s prijedlogom državnog proračuna predložiti
kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda radi ostvarivanja utvrđenih
javnih potreba u školstvu.
Prema članku 45.a stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne)
samouprave ("Narodne novine" broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 117/01.,
150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08., 25/12., 147/14., 100/15. i 115/16.) Vlada uredbom uređuje
način izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave. Na temelju Uredbe, Vlada Republike Hrvatske svake godine donosi odluke
o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog
standarda u području školstva.
Na temelju navedenih propisa Županija donosi odluke o kriterijima i mjerilima za školske
ustanove kojima je osnivač. U okviru decentraliziranih sredstava osigurava sredstva za materijalne i
financijske rashode, kapitalne investicije i tekuće i investicijsko održavanje školskih ustanova.
Osječko-baranjska županija, kao jedinica područne (regionalne) samouprave, temeljem
članka 143. stavak 1. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (u daljnjem tekstu:
Zakon), osigurava potrebna sredstva za provođenje odgoja i obrazovanja u osnovnim i srednjim
školama.
Na temelju odredbe članka 143. stavak 5. i 6. 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.
Prema članku 16. stavak 2. 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.), Županija svoje zadaće
ostvaruje utvrđivanjem programa javnih potreba od zajedničkog interesa za gradove i općine na svom
području te Županiju kao cjelinu, osiguravanjem sredstava za financiranje programa od interesa za
Županiju i poticanjem njihova provođenja, predlaganjem i utvrđivanjem mreže ustanova i drugih
organizacija čijom djelatnošću se ostvaruju te potrebe te usklađivanjem njihova razvitka kao i
poduzimanjem drugih mjera sukladno posebnim zakonima.
Osječko-baranjska županija osnivač je 52 osnovne škole, 27 srednjih škola te dva samostalna
učenička doma. Sukladno zakonskim propisima Županija preuzima financiranje tih ustanova. Osim
škola kojima je osnivač, Osječko-baranjska županija financira i Isusovačku klasičnu gimnaziju s
pravom javnosti u Osijeku.
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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 i obrazovanja 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 Osječkobaranjske županije skrbi o provođenju natjecanja na županijskoj razini, a u nekim strukovnim
predmetima, odnosno područjima na međužupanijskoj razini i to na način da imenuje županijska ili
međužupanijska povjerenstva, određuje škole domaćine, organizira i financijski prati sva natjecanja
predviđena propozicijama Ministarstva znanosti i obrazovanja.
Odgojno-obrazovne ustanove provode programe i projekte kojima se pridonosi kvalitetnijoj
realizaciji odgojno-obrazovnih programa s ciljem razvijanja znanja, vještina, kreativnosti, stjecanja
iskustva, za čiju realizaciju im je potrebna pomoć, a što pridonosi kvalitetnijem standardu u
obrazovanju. Navedeni projekti, programi i drugi oblici pomoći odgojno-obrazovnim ustanovama
sufinanciraju se iz Programa i projekata u osnovnim i srednjim školama i iz Ostalih programa i
projekta u odgoju i obrazovanju.
Sa svrhom bolje opremljenosti školskih knjižnica u 2018. godini, sukladno potrebama
osnovnih i srednjih škola, namjera je sufinancirati dovoljan broj primjeraka obavezne školske lektire
za učenike osnovnih i srednjih škola. Među programima iznad minimalnog standarda svoje mjesto
zauzimaju programi: Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri, Programi i projekti u osnovnim i
srednjim školama, Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju, Poticanje izvrsnosti, Maturanti,
Sufinanciranje obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, Sufinanciranje međumjesnog
prijevoza redovitih učenika srednjih škola, koje Osječko-baranjska županija provodi već nekoliko
godina.
Osječko-baranjska županija će od 1. siječnja 2018. godine pokrenuti projekt "Školski obrok
za sve". Ovim se projektom želi osigurati školski obrok svakog nastavnog dana za sve učenike
osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije. Projekt će se provoditi u suradnji s
jedinicama lokalne samouprave na način da će Osječko-baranjska županija i jedinice lokalne
samouprave sufinancirati, odnosno financirati školsku prehranu za učenike osnovnih škola.
Program "EU projekti - Učimo zajedno 4" odnosi se na osiguravanje pomoćnika u nastavi
djeci s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama. U projekt ''Učimo zajedno 4''
uključeno je 62 učenika s teškoćama u razvoju s kojima radi ukupno 60 pomoćnika u nastavi.
Trajanje projekta je 4 godine, odnosno od 1. kolovoza 2017. godine do 31. srpnja 2021. godine, a
vrijednost projekta ''Učimo zajedno 4'' iznosi 10.872.432,00 kuna. Većina novca osigurana je iz
Europskog socijalnog fonda i proračuna Republike Hrvatske, odnosno 10.000.000,00 kuna (91,98%),
dok Osječko-baranjska županija sufinancira projekt s 872.432,00 kuna (8,02%).
Osječko-baranjska županija pokrenula je 2017. godine projekt ''Pomoćnici u nastavi''.
Navedenim se projektom osiguravaju pomoćnici u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju koji
pohađaju osnovne i srednje škole kojima je Županija osnivač. Projekt se provodi u suradnji s
udrugama, izabranim temeljem javnog poziva, s područja Osječko-baranjske županije te se osigurava
31 pomoćnik u nastavi za 36 učenika s teškoćama u razvoju. Projekt se u cijelosti financira sredstvima
Osječko-baranjske županije, a projektne aktivnosti u okviru ovoga projekta podrazumijevaju rad
pomoćnika u nastavi te edukaciju pomoćnika u nastavi u minimalnom trajanju od 20 sati.
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Projekt ''Pomoćnici u nastavi 2'' nastavak je projekta ''Pomoćnici u nastavi'' te se njegova
provedba planira u školskoj godini 2018./2019. Projekt se financira u cijelosti sredstvima Osječkobaranjske županije te za cilj ima osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u
osnovnim i srednjim školama kojima je županija osnivač.
Program ''EU projekti - Vrijeme je za školski obrok'' odnosi se na osiguravanje školske
prehrane za djecu u riziku od siromaštva u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u
Osječko-baranjskoj županiji. Financijska sredstva u cijelosti su osigurana iz Fonda europske pomoći
za najpotrebitije i Državnog proračuna Republike Hrvatske. Projekt osigurava školske obroke za 1614
učenika iz 42 osnovne škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija tijekom školske godine
2017./2018. Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva na području Osječkobaranjske županije. Projekt će se provoditi od 2. listopada 2017. godine do 1. kolovoza 2018. godine.
Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje darovitih učenika i studenata ispunjava
svoju svrhu, na učenike i studente djeluje poticajno jer ih potiče na postizanje visokog prosjeka ocjena
i značajnih rezultata na natjecanjima. Učenicima omogućava lakši upis na fakultete, a veći broj
studenata diplomira znatno ranije od predviđenog zakonskog roka. Naši stipendisti vrlo često
nastavljaju školovanje na poslijediplomskom studiju, a veliki je broj i onih koji postaju znanstveni
novaci ili asistenti na fakultetima. Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje učenika i
studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja iz godine u godinu ispunjava očekivanja, osobito
kada su u pitanju studenti jer se prijavljuju uglavnom studenti koji su postigli visok prosjek ocjena
tijekom preddiplomskog studija.
Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja naše Županije za najvišu razinu
znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su
zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju
nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje. Osječko-baranjska županija u potpunosti podupire
ulaganje u obrazovanje na najvišoj razini te svojim potporama nastoji barem djelomično financijski
pratiti pojedince koji su spremni obrazovati se i nakon završenih fakulteta. Projekt financiranja
poslijediplomskog studija započeo je akademske godine 2002./03.
U cilju poticanja izvrsnosti u pravilu redovitih studenata s prebivalištem na području
Osječko-baranjske županije, poticanja izobrazbe deficitarnih zanimanja, izobrazbe strateških kadrova
za razvoj Županije, poticanje kontinuiranog obrazovanja kroz kreditiranje studenata i potpora
socijalnim mogućnostima studiranja, kao snažan poticaj stvaranju društva znanja Osječko-baranjska
županija je pokrenula projekt "Studentski krediti". Izdvajanje proračunskih sredstava za kreditiranje
redovitih studenata sveučilišnih i stručnih studija, polaznika poslijediplomskih studija te izvanrednih
studenata sveučilišnih i stručnih studija koji se obrazuju za deficitarna zanimanja primjenjuje se
uspješno već treću akademsku godinu.
Program "Investicijsko održavanje objekata i opreme u školstvu" obuhvaća financiranje
tekućeg i investicijskog održavanja u školstvu Osječko-baranjske županije s ciljem povećanja
standarda školskih ustanova, a prema zahtjevima i obrazloženjima škola u tijeku školske godine.
Program "Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek" obuhvaća financiranje
izgradnje novog objekta Centra temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek između Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te
Ugovora o sufinanciranju između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i
Osječko-baranjske županije. Već nekoliko godina ukazuje se na potrebu izgradnje Centra za autizam.
Autizam je specifičan poremećaj koji karakteriziraju problemi s percepcijom okoline i komunikacijom
te je potrebno što prije otkriti ima li dijete poremećaj iz autističnog spektra. Djeci s poremećajem iz
autističnog spektra potrebna je rana intervencija koja je od ključne važnosti, a zatim je potreban
individualni program te puno rada s terapeutom/rehabilitatorom. Radi se o složenom poremećaju koji
kod svake osobe donosi jedinstvene specifičnosti pa se u njega nerijetko uključuju psiholog, logoped,
edukacijski rehabilitator, radni terapeut, psihijatar.
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Program "I. gimnazija Osijek" obuhvaća financiranje kupovine zemljišta i izrade projektne
dokumentacije za izgradnju novog objekta I. gimnazije Osijek. Postojeća zgrada ne ispunjava sve
uvjete za kvalitetno odvijanje nastave te će se izgradnjom novog objekta osigurati svi potrebni sadržaji
i površina za kvalitetno i nesmetano odvijanje nastave.
Program "Kapitalne investicije u školstvu - projekt ulaganja u školske objekte" obuhvaća
financiranje izgradnje i opremanja školskih objekata u školstvu Osječko-baranjske županije s ciljem
povećanja standarda školskih ustanova, a prema zahtjevima i obrazloženjima škola i prema dinamici
već ugovorenih objekata.
Temeljem članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije Skupština donosi programe
javnih potreba u djelatnostima utvrđenim posebnim zakonima.
Slijedom navedenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Programa
koji u prijedlogu glasi:
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Temeljem 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., 152/14. i 7/17.), članka 16.
stavak 2. 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 ____ sjednici ________________ 2017. godine

PROGRAM
javnih potreba u školstvu na
području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu
I.
Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u djelatnosti školstva na području Osječkobaranjske županije (u daljnjem tekstu: Županije) u 2018. godini, s ukupno utvrđenim potrebnim
sredstvima, korisnicima i načinom rasporeda sredstava.

II.
Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od
142.976.466,00 kuna.

-

-

Sredstva iz stavka 1. osigurat će se na sljedeći način:
80.938.397,00 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,
2.291.130,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda temeljem
Odluke o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja (temeljem Odluke Osječkobaranjskoj županiji dodijeljeno je 10.000.000,00 kuna na četverogodišnje razdoblje provedbe
projekta ''Učimo zajedno 4''),
799.053,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Fonda europske pomoći za najpotrebitije EU projekt ''Vrijeme je za školski obrok",
1.000.000,00 kuna iz sredstava Proračuna Grada Osijeka za izgradnju "Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek" i
30.947.886,00 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije.

III.
Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 1. Programa raspoređuju se u iznosu od
80.938.397,00 kuna osnovnim školama, srednjim školama i učeničkim domovima čiji je osnivač
Županija.
Županija je temeljem zakona osnivač 52 osnovne škole, 27 srednjih škola i 2 učenička doma
koji se nalaze na području Osječko-baranjske županije.
Iz sredstava pomoći izravnanja u Državnom proračunu i udjela u porezu na dohodak
osiguravaju se sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola, srednjih škola i učeničkih
domova, rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
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imovini (kapitalne investicije), te rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja školskih ustanova (tekuće i investicijsko održavanje), prema mjerilima i kriterijima koju
posebnom odlukom određuje Vlada Republike Hrvatske. Ova sredstva rasporedit će se školskim
ustanovama prema odlukama o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva, srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije.

IV.

-

Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2., 3., 4., 5. i 6. rasporedit će se na sljedeći način:
za organizaciju i izvođenje natjecanja i smotri 350.000,00 kuna,
za programe i projekte u osnovnim i srednjim školama 150.000,00 kuna,
za ostale programe i projekte u odgoju i obrazovanju 300.000,00 kuna,
za poticanje izvrsnosti 300.000,00 kuna,
za sufinanciranje obavezne školske lektire u osnovnim i srednjim školama 90.000,00 kuna,
za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola 29.625.000,00 kuna,
za maturante 250.000,00 kuna,
za sufinanciranje obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 33.000,00 kuna,
za sufinanciranje školske prehrane učenicima osnovnih škola na području Osječko-baranjske
županije u okviru projekta "Školski obrok za sve" - 12.000.000,00 kuna,
za provedbu EU projekta "Učimo zajedno 4" - 2.491.016,00 kuna,
za provedbu projekta ''Pomoćnici u nastavi'' - 573.500,00 kuna,
za provedbu projekta ''Pomoćnici u nastavi 2'' - 426.500,00 kuna,
za provedbu EU projekta ''Vrijeme je za školski obrok'' - 799.053,00 kuna,
za program stipendiranja učenika i studenata 1.500.000,00 kuna,
za program dodjele potpora za poslijediplomski studij 300.000,00 kuna,
za financiranje projekta "Sufinanciranje studentskih kredita" 100.000,00 kuna,
za program Investicijsko održavanje objekata i opreme u školstvu 350.000,00 kuna,
za program Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek 6.000.000,00 kuna,
za program I. gimnazija Osijek 5.000.000,00 kuna i
za program Kapitalne investicije u školstvu - projekt ulaganja u školske objekte 1.400.000,00
kuna.

V.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 1. namijenjena su za organizaciju i izvođenje
natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini, koja se provode prema Odluci i Uputama za
provedbu natjecanja i smotri učenika/ca osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske te Kataloga
natjecanja i smotri za 2017./2018. godinu, a koje donosi Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na
prijedlog Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.
Osnovnoj ili srednjoj školi koja je određena za domaćina županijskog natjecanja nadoknadit
će se troškovi prema sljedećim kriterijima:
MATERIJALNI TROŠKOVI
ŠKOLI DOMAĆINU
PREHRANA SUDIONIKA
NATJECANJA (sok, sendviči,
kava)
NAKNADA ZA POSLOVE
RAČUNOVOĐE
NAKNADA ZA POSLOVE
TAJNIKA

do 100 učenika
od 100 do 200 učenika
preko 250 učenika

500 kn
900 kn
1300 kn

po sudioniku

20 kn
100 kn neto s pripadajućim
porezima, prirezima i doprinosima
100 kn neto s pripadajućim
porezima, prirezima i doprinosima
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NAKNADA ZA POSLOVE
ČIŠĆENJA

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

70 kn neto s pripadajućim
porezima, prirezima i doprinosima

NAKNADA ZA RAD U
ŽUPANIJSKOM
POVJERENSTVU

3-4 člana:
- za organizaciju i provođenje **1

220 kn 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 doprinosima
kao i troškovi javnog prijevoza

Osnovnoj i srednjoj školi koja u našoj Županiji organizira međužupanijsko natjecanje učenika
materijalni troškovi nadoknadit će se prema sljedećim kriterijima:
MATERIJALNI TROŠKOVI
ŠKOLI DOMAĆINU
PREHRANA SUDIONIKA
NATJECANJA (sok, sendviči,
kava)
NAKNADA ZA RAD U
MEĐUŽUPANIJSKOM
POVJERENSTVU

po natjecanju

500 kn

po sudioniku

20 kn

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

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

Sjedište županijskog/međužupanijskog povjerenstva je u školi koja je domaćin županijskog
/međužupanijskog natjecanja.
Škola koja je domaćin natjecanja, dužna je Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu (u daljnjem tekstu: Upravni odjel) dostaviti pisani zahtjev i obračun za naknadu
troškova te isplatiti troškove prema utvrđenim kriterijima.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 1. isplaćivat će se temeljem zahtjeva s priloženom
odgovarajućom dokumentacijom, a prema naredbama Upravnog odjela.

VI.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 2. namijenjena su za sufinanciranje programa i
projekata i drugih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama te razne druge oblike pomoći školama i
učenicima, a prema zahtjevu i obrazloženju škola u tijeku školske godine. Cilj je što kvalitetnija
realizacija odgojno-obrazovnih programa te kroz realizaciju različitih projekata razvijati znanja,
vještine, kreativnost, stjecati iskustvo, što u konačnici utječe na poboljšanje pedagoškog standarda u
školama.
Provođenje programa i projekata financijski se podupire u svim osnovnim i srednjim školama
na području Osječko-baranjske županije.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 2. isplaćivat će se temeljem zahtjeva škole i
prijedloga Povjerenstva za dodjelu potpora u okviru Programa javnih potreba u školstvu, a po rješenju
župana.

** 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 o testovima dostavljenim iz državnog
povjerenstva.
1
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VII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 3. namijenjena su za sufinanciranje ostalih programa
i projekata, i aktivnosti koja nisu obuhvaćena točkom VI. ovog Programa, a koji se provode u
odgojno-obrazovnim ustanovama i drugim pravnim osobama tijekom godine. 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 i druge pravne osobe kao što su projekt škole u prirodi, obuka neplivača, obljetnice,
međunarodna suradnja, sufinanciranje dolazaka učenika s područja Osječko-baranjske županije na
predstave u Hrvatsko narodno kazalište i drugo.
Provođenje ostalih projekata u odgoju i obrazovanju financijski se podupire u svim odgojnoobrazovnim ustanovama, ali i drugim pravnim osobama koje djeluju na području odgoja i
obrazovanja, a provode programe i projekte čiji su krajnji korisnici na području Osječko-baranjske
županije.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 3. isplaćivat će se temeljem zahtjeva odgojnoobrazovne ustanove ili druge pravne osobe i prijedloga Povjerenstva za dodjelu potpora u okviru
Programa javnih potreba u školstvu, a po rješenju župana.

VIII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 4. namijenjena su za poticanje izvrsnosti kroz
sufinanciranje odlazaka na međunarodna natjecanja i smotre, sufinanciranje ljetnih škola, stručne
prakse ili studija za koje su dobivene djelomične stipendije, sufinanciranje studijskih putovanja,
stručnih usavršavanja i ostalih programa i projekata fizičkih osoba, odgojno-obrazovnih ustanova i
drugih pravnih osoba koje svojim radom, programima i projektima potiču izvrsnost i ostvaruju
izvanredne rezultate, koji svoju izvrsnost pokazuju i na području glazbe, kulture, sporta, građanskog
odgoja, njegovanja kulturne baštine, multikulturalizma, cjeloživotnog učenja, nenasilja i ljudskih
prava, koji provode znanstvena i druga istraživanja čiji će se rezultati primijeniti u odgojnoobrazovnom sustavu na lokalnom, regionalnom ili nacionalnom nivou.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 4. isplaćivat će se temeljem zahtjeva zainteresiranih
fizičkih osoba, odgojno-obrazovnih ustanova i drugih pravnih osoba i prijedloga Povjerenstva za
dodjelu potpora u okviru Programa javnih potreba u školstvu, a po rješenju župana.

IX.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 5. namijenjena su za sufinanciranje obavezne školske
lektire u osnovnim i srednjim školama. Cilj je pridonijeti boljoj opremljenosti školskih knjižnica dovoljnim
brojem knjiga jednog naslova, pa će Osječko-baranjska županija u školskoj godini 2017./2018.
sufinancirati nabavu obavezne školske lektire za učenike I.-VIII. razreda osnovne škole i od I.-IV. razreda
srednje škole. Projekt će se realizirati na način da se svakoj školi doznači 3,00 kn po učeniku.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 5. isplaćivat će se temeljem zahtjeva škole, a prema
naredbama Upravnog odjela.
X.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 6. namijenjena su za sufinanciranje troškova
međumjesnog javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola sa svrhom ostvarivanja jednake
dostupnosti obrazovanja za sve, temeljem Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za
redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije kojom se utvrđuje iznos, način i kriteriji
sufinanciranja.
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U Proračunu za 2018. godinu za realizaciju programa iz prethodnog stavka planiran je iznos
od 29.625.000,00 kuna na način da je 27.000.000,00 kuna planirano za sufinanciranje 75% i 100%
cijene mjesečne učeničke karte iz Državnog proračuna, a 2.625.000,00 kuna iz vlastitih sredstava
Županije za sufinanciranje 7,5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus, odnosno vlak.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 6. isplaćivat će se temeljem zahtjeva/računa
prijevoznika, a prema naredbama Upravnog odjela.
XI.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 7. namijenjena su financiranju programa za
maturante sa svrhom obilježavanja završetka srednjoškolskog obrazovanja učenika s područja
Osječko-baranjske županije.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 7. isplaćivat će se temeljem ugovora i računa, a
prema naredbama Upravnog odjela.
XII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 8. namijenjena su za nabavu lampiona čijim
paljenjem duž Vukovarske ulice u Osijeku, učenici obilježavaju Dan sjećanja na žrtvu Vukovara,
dostojanstveno se prisjećajući žrtve koju su građani i branitelji Vukovara dali za slobodnu Hrvatsku.
Projekt obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara Osječko-baranjska županija provodi u
suradnji s Gradom Osijekom 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 lampione. Sredstva za srednje škole koje realiziraju ovaj projekt
osigurava Osječko-baranjska županija kao osnivač.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 8. isplaćivat će se temeljem računa, a prema
naredbama Upravnog odjela.
XIII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 9. namijenjena su za sufinanciranje, odnosno
financiranje školske prehrane za učenike osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije u
okviru projekta "Školski obrok za sve" sa svrhom osiguravanja dovoljne količine prehrambenih tvari
koje su neophodne za psihofizički rast i razvoj djece čime se stvaraju zdrave prehrambene navike od
ranog djetinjstva čime se utječe i na zdravlje u odrasloj dobi.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 9. isplaćivat će se temeljem zahtjeva škole, a prema
naredbama Upravnog odjela.
XIV.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 10. namijenjena su za provedbu EU projekta "Učimo
zajedno 4". Financijska sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna na
razdoblje provedbe od 4 godine. Bespovratna sredstva na navedeno razdoblje, odobrena temeljem
Odluke o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja, iznose 10.000.000,00 kuna, a Županija
projekt sufinancira s ukupnim iznosom od 872.432,00 kuna, od toga je za 2018. godinu osigurano
199.886,00 kuna. Navedenim sredstvima financiraju se pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u
osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije s ciljem unapređenja
socijalnog uključivanja djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja.
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Projektom "Učimo zajedno 4" su ravnomjerno obuhvaćeni učenici-korisnici sa svih područja
Županije, njih 62 iz 30 osnovnih škola i 6 iz srednjih škola.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 10. isplaćivat će se temeljem Odluke o financiranju
Ministarstva znanosti i obrazovanja i zaključenih ugovora i sporazuma, a prema naredbama Upravnog
odjela.
XV.
Sredstva iz točke IV. stavak I. podstavak 11. namijenjena su za provedbu projekta ''Pomoćnici
u nastavi'' koji je s provedbom započeo u rujnu 2017. godine te se odnosi na osiguravanje 31
pomoćnika u nastavi za 36 učenika s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2017./2018.
Projekt se u cijelosti financira sredstvima iz Proračuna Osječko-baranjske županije.
Sredstva iz točke IV. stavak I. podstavak 11. isplaćivat će se temeljem dostavljenih zahtjeva, a
prema naredbama Upravnog odjela.

XVI.
Sredstva iz točke IV. stavak I. podstavak 12. namijenjena su za provedbu projekta ''Pomoćnici
u nastavi 2'', a koji se odnosi na osiguravanje pomoćnika u nastavi učenicima s teškoćama u razvoju u
školskoj godini 2018./2019.
Projekt se u cijelosti financira sredstvima iz Proračuna Osječko-baranjske županije.
Sredstva iz točke IV. stavak I. podstavak 12. isplaćivat će se temeljem dostavljenih zahtjeva, a
prema naredbama Upravnog odjela.
XVII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 13. namijenjena su za provedbu EU projekta
"Vrijeme je za školski obrok". Financijska sredstva u cijelosti su osigurana iz Fonda europske pomoći
za najpotrebitije i Državnog proračuna i njima će se financirati školski obroci za 1614 učenika iz 42
osnovne škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija tijekom školske godine 2017./2018. Cilj
projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva na području Osječko-baranjske županije.
Projektom "Vrijeme je za školski obrok" su ravnomjerno obuhvaćeni učenici-korisnici sa svih
područja Županije, a u projekt su uključene sve škole koje imaju uvjete za podjelu i/li pripremu hrane
te čiji učenici u riziku od siromaštva nemaju osigurano financiranje ili sufinanciranje školske prehrane
iz nekih drugih izvora te su za njih iz projekta osigurana sredstva za financiranje školskog obroka
tijekom 2017./2018. školske godine.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 13. isplaćivat će se temeljem Odluke o financiranju
Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku i zaključenih ugovora i sporazuma, a
prema naredbama Upravnog odjela.
XVIII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 14. namijenjena su financiranju programa
stipendiranja učenika i studenata. Osječko-baranjska županija dodjeljuje stipendije darovitim
učenicima i studentima te učenicima i studentima koji se obrazuju za deficitarna zanimanja.
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Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 14. isplaćivat će se temeljem Odluke o stipendiranju
darovitih učenika i studenata i Odluke o stipendiranju učenika i studenta koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja, a prema naredbama Upravnog odjela.

XIX.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 15. namijenjena su financiranju programa dodjele
potpora za poslijediplomski studij. Osječko-baranjska županija dodjeljuje financijske potpore za
programe poslijediplomskog studija kojima se stječe akademski stupanj doktor znanosti/umjetnosti
odnosno akademski naziv sveučilišni specijalist određenog područja.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 15. isplaćivat će se temeljem Odluke o dodjeljivanju
potpora za poslijediplomski studij, a prema naredbama Upravnog odjela.

XX.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 16. namijenjena su financiranju projekta
"Sufinanciranje studentskih kredita". Osječko-baranjska županija subvencionira kamatnu stopu u
iznosu od 2,00%.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 16. isplaćivat će se na temelju akta Skupštine i
Ugovora o poslovnoj suradnji o načinu provedbe projekta "Sufinanciranje studentskih kredita".

XXI.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 17. namijenjena su financiranju programa
"Investicijsko održavanje objekata i opreme u školstvu", a obuhvaćaju financiranje tekućeg i
investicijskog održavanja u školstvu Osječko-baranjske županije s ciljem povećanja standarda školskih
ustanova, a prema zahtjevima i obrazloženjima škola u tijeku školske godine.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 17. isplaćivat će se temeljem zahtjeva škola, a prema
naredbama Upravnog odjela.

XXII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 18. namijenjena su financiranju programa "Centar za
odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek", a obuhvaćaju financiranje izgradnje novog objekta Centra
temeljem Ugovora o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju,
Osijek između Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije te Ugovoru o sufinanciranju između
Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i Osječko-baranjske županije.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 18. isplaćivat će se temeljem ispostavljenih situacija
za izvođenje radova, a prema naredbama Upravnog odjela.

XXIII.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 19. namijenjena su financiranju programa "I.
gimnazija Osijek", a obuhvaćaju financiranje kupovine zemljišta i izrade projektne dokumentacije za
izgradnju novog objekta I. gimnazije Osijek.
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Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 19. isplaćivat će se temeljem ispostavljenih računa, a
prema naredbama Upravnog odjela.

XXIV.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 20. namijenjena su financiranju programa
"Kapitalne investicije u školstvu - projekt ulaganja u školske objekte", a obuhvaćaju financiranje
izgradnje i opremanja školskih objekata u školstvu Osječko-baranjske županije s ciljem povećanja
standarda školskih ustanova.
Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 20. isplaćivat će se temeljem ispostavljenih računa i
situacija, a prema naredbama Upravnog odjela.

XXV.
Realizaciju ovog Programa nadzirat će Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu Osječko-baranjske županije.

XXVI.
Ovaj Program bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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