
Temeljem odredbe 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.) 

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 5. sjednici 24. listopada 2017. godine 

 

 

 

 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

 

 

I. 

 

U Programu javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu ("Županijski glasnik" broj 9/16. i 3/17.), točka II. mijenja se i glasi: 

 

"Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 

122.874.843,07 kuna. 

 

Sredstva iz stavka 1. osigurat će se na sljedeći način: 

- 77.962.285,00 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, 

- 1.428.320,98 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda - projekt 

"Učimo zajedno 3" financiran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna temeljem 

Odluke o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 

- 1.000,000,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Europskog socijalnog fonda - projekt 

"Učimo zajedno 4" financiran iz Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna temeljem 

Odluke o financiranju Ministarstva znanosti i obrazovanja, 

- 593.408,73 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Fonda europske pomoći za najpotrebitije -

projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" temeljem Odluke o 

financiranju Ministarstva socijalne politike i mladih,  

- 637.800,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna i Fonda europske pomoći za najpotrebitije -

projekt "Vrijeme je za školski obrok" temeljem prijave projektnog prijedloga Ministarstvu za 

demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, 

- 1.000.000,00 kuna iz Proračuna Grada Osijeka za Centar za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju, Osijek  

- 13.253.028,36 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije." 

 

 

II. 

 

U točki III. u stavku 1. brojka "78.171.506,00" zamjenjuje se brojkom "77.962.285,00". 

 

 

III. 

 

Točka IV. mijenja se i glasi: 
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"Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2., 3., 4., 5., 6. i 7. rasporedit će se na sljedeći način: 

- za organizaciju i izvođenje natjecanja i smotri 278.800,00 kuna, 

- za programe i projekte u osnovnim i srednjim školama 180.000,00 kuna, 

- za ostale programe i projekte u odgoju i obrazovanju 402.000,00 kuna, 

- za poticanje izvrsnosti 168.000,00 kuna, 

- za sufinanciranje obavezne školske lektire u osnovnim i srednjim školama 79.350,00 kuna, 

- za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola 29.050.000,00 kuna, 

- za maturante 203.050,00 kuna, 

- za sufinanciranje obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 33.000,00 kuna, 

- za provedbu EU projekta "Učimo zajedno 3" 1.522.105,87 kuna, 

- za provedbu EU projekta "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 

593.408,73 kuna, 

- za program stipendiranja učenika i studenata 1.300.000,00 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 378.800,00 kuna, 

- za program Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek 1.000.000,00 kuna, 

- za provedbu EU projekta "Učimo zajedno 4" 1.087.243,47 kuna, 

- za provedbu EU projekta "Vrijeme je za školski obrok" 637.800,00 kuna, 

- za provedbu projekta "Pomoćnici u nastavi" 426.500,00 kuna, 

- za kapitalne investicije u školstvu - projekt ulaganja u školske objekte 6.772.500,00 kuna i 

- za program Školsko igralište Gimnazije A. G. Matoša u Đakovu 400.000,00 kuna." 

 

 

IV. 

 

U točki VIII. stavku 1. iza riječi "nivou" brišu se riječi "te rad Centra izvrsnosti". 

 

 

V. 

 

Točka XIII. mijenja se i glasi: 
 

"Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak  9. namijenjena su za provedbu EU projekta 

"Učimo zajedno 3". Financijska sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda i Državnog 

proračuna te proračuna Osječko-baranjske županije i njima su financirani pomoćnici u nastavi djeci s 

teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije 

tijekom školske godine 2016./2017. s ciljem unapređenja socijalnog uključivanja djece s teškoćama u 

redovit sustav obrazovanja. 

 

Projektom "Učimo zajedno 3" su ravnomjerno obuhvaćeni učenici-korisnici sa svih područja 

Županije, njih 77 iz 35 osnovnih škola i 5 iz srednjih škola, za koje su iz projekta osigurana sredstva 

za pomoćnike u nastavi djeci s teškoćama u razvoju tijekom 2016./2017. školske godine. 

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak  9. isplaćivat će se temeljem Odluke o financiranju 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta te zaključenih ugovora i sporazuma, a prema naredbama 

Upravnog odjela." 
 
 

VI. 

 

Točka XIV. stavak 1. mijenja se i glasi: 

 

"Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 10. namijenjena su za provedbu EU projekta 

"Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva". Financijska sredstva su osigurana u 

cijelosti iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske 
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(15%) i njima su financirani školski obroci za 1552 učenika iz 38 osnovnih škola kojima je osnivač 

Osječko-baranjska županija koji su u riziku od siromaštva tijekom 2016./2017. školske godine s ciljem 

ublažavanja najgorih oblika siromaštva na području Osječko-baranjska županije." 

 

 

VII. 

 

U točki XV. stavku 1. iza riječi "deficitarna zanimanja" briše se točka i dodaju riječi "te STEM 

zanimanja i zanimanja budućnosti." 

 

 

VIII. 

 

Točka XX. mijenja se i glasi: 

 

"Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak  16. namijenjena su za provedbu EU projekta 

"Učimo zajedno 4". Financijska sredstva su osigurana iz Europskog socijalnog fonda i Državnog 

proračuna (91,98%) i proračuna Osječko-baranjske županije (8,02%) i njima će se financirati 

pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama 

Osječko-baranjske županije tijekom školske godine 2017./2018.  

 

Projekt osigurava 60 pomoćnika u nastavi za 62 učenika/učenice s teškoćama u razvoju iz 30 

osnovnih i 6 srednjih škola kojima je Županija osnivač. 

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 16. isplaćivat će se temeljem Odluke o financiranju 

Ministarstva znanosti i obrazovanja te zaključenih ugovora i sporazuma, a prema naredbama 

Upravnog odjela." 

 

 

IX. 

 

Točka XXI. mijenja se i glasi: 

 

"Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 17. namijenjena su za provedbu EU projekta 

"Vrijeme je za školski obrok". Projektom se osigurava podjela besplatnih školskih obroka za 1614 

socijalno ugroženih učenika iz 42 osnovne škole kojima je osnivač Osječko-baranjska županija. 

Financijska sredstva za provedbu projekta ''Vrijeme je za školski obrok'' u cijelosti su bespovratna i to 

iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije (85%) i Državnog proračuna Republike Hrvatske (15%). 

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 17. isplaćivat će se temeljem Odluke o financiranju 

Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku te zaključenih ugovora i sporazuma, a 

prema naredbama Upravnog odjela." 

 

 

X. 

 

Iza točke XXI. dodaje se točka XXIa. koja glasi: 

 

"Točka XXIa. 

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 18. namijenjena su za provedbu projekta "Pomoćnici 

u nastavi". Financijska sredstva su osigurana iz proračuna Osječko-baranjske županije (100%) i njima 

će se financirati pomoćnici u nastavi djeci s teškoćama u razvoju u osnovnoškolskim i 

srednjoškolskim ustanovama Osječko-baranjske županije tijekom školske godine 2017./2018. s ciljem 

unapređenja socijalnog uključivanja djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja.  
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Projekt se provodi u suradnji s udrugama s područja Osječko-baranjske županije, a koje se 

odabiru temeljem javnog poziva.  

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 18. isplaćivat će se temeljem Sporazuma o provedbi 

i financiranju projekta ''Pomoćnici u nastavi'', a prema naredbama Upravnog odjela." 

 

 

XI. 

 

Iza točke XXIa. dodaje se točka "XXIb." koja glasi: 

 

''Točka XXIb. 

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 19. namijenjena su za Projekt ulaganja u školske 

objekte, izgradnju Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek i završetak izgradnje sportske 

dvorane Satnica Đakovačka. 

 

Sredstva iz točke IV. stavak 1. podstavak 19. će se isplaćivati temeljem ispostavljenih 

situacija, a prema naredbama Upravnog odjela.'' 

 

 

XII. 

 

U točki XXII. stavku 1. i 2. iza riječ podstavak brojka "18." zamjenjuje se brojkom "20." 

 

 

XIII. 

 

Ove Izmjene i dopune Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 602-01/17-01/15 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

Osijek, 24. listopada 2017. 

 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin, v.r. 


