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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

U ŠKOLSTVU NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2015. GODINU 
 
 
 

Člankom 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. i 144/12.) propisano je da županije u svom 
samoupravnom djelokrugu obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značaja, između ostalog, 
osobito poslove koji se odnose na obrazovanje. 
 

Temeljem članka 143. stavak 1. 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. i 152/14.) 
određena je obveza da se u proračunu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave osiguraju 
sredstva za financiranje škola čiji je osnivač Republika Hrvatska ili jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave i to za prijevoz učenika osnovnih škola, naknade za prijevoz na posao i s 
posla radnicima srednjoškolskih ustanova, materijalna prava ugovorena kolektivnim ugovorom, 
materijalne i financijske rashode škola koji obuhvaćaju i rashode za materijal, dijelove i usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja, rashode za izgradnju, dogradnju i rekonstrukciju školskog 
prostora te opremanje školskih ustanova prema standardima i normativima koje propisuje ministar, a u 
skladu s državnim pedagoškim standardima. Sa svrhom ostvarivanja navedenih javnih potreba, Vlada 
Republike Hrvatske svake godine istodobno s utvrđivanjem prijedloga državnoga proračuna utvrđuje 
kriterije i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba u školstvu, što je 
određeno člankom 143. stavkom 7. istog zakona. 
 

Budući da su u okviru decentraliziranih sredstava osigurana sredstva samo za tzv. minimalni 
financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi 
trebali bi u okviru svojih mogućnosti težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog 
standarda i obogaćivanje programa odgoja i obrazovanja u školama. 
 
Sukladno navedenom, a na temelju članka 143. stavak 5. i 6. Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi, Osječko-baranjska županija je u skladu sa svojim financijskim 
mogućnostima utvrdila i šire javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu na način da je Skupština 
Osječko-baranjske županije na 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014., donijela Program javnih 
potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za  2015. godinu, Izmjene Programa javnih 
potreba u školstvu na 14. sjednici 28. travnja 2015. godine, te Izmjene i dopune Programa javnih 
potreba u školstvu na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 13/14., 3/15. i 
10/15.) kojima su sredstva u ukupnom iznosu od 113.740.798,78 kuna osigurana na sljedeći način: 

 78.334.655,71 kuna iz sredstava Državnog proračuna - iz dodatnog udjela poreza na dohodak i 
pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije Županije u području školstva, 

 27.218.956,21 kuna iz sredstava Državnog proračuna - međumjesni prijevoz redovitih učenika 
srednjih škola temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, 

 2.852.844,92 kune iz sredstava Državnog proračuna - projekti "Učimo zajedno" i "Učimo 
zajedno 2" financirani iz Europskog socijalnog fonda i državnog proračuna RH temeljem 
Odluka o financiranju Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i 

 5.334.341,94 kune izvornih sredstava Proračuna Županije. 
 

Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
prikazan je u tablici 1., dok je u nastavku iznesen uvid u svaki od pojedinih programa. 
 



 2

Tablica 1.  Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske 
 županije u 2015. godini 
 

Red.br.  NAZIV PROGRAMA PLANIRANO1  REALIZIRANO 

1. Financiranje osnovnog i srednjeg 
školstva prema minimalnom standardu 78.478.947,00 78.334.655,71

2. Organizacija i izvođenje natjecanja i 
smotri 310.000,00 285.535,62

3. Programi i projekti u osnovnim i srednjim 
školama 120.000,00 118.960,00

4. Ostali programi i projekti u odgoju i 
obrazovanju 300.000,00 271.500,00

 5. Poticanje izvrsnosti 200.000,00 195.590,00

6. 
Sufinanciranje opremanja školskih 
knjižnica obaveznom školskom lektirom u 
osnovnim školama 

62.500,00 62.500,00

7. 
Sufinanciranje nabave udžbenika za 
osnovne i srednje škole socijalno 
ugroženim građanima 

1.760.000,00 590.150,60

8. Sufinanciranje međumjesnog prijevoza 
učenika srednjih škola 29.350.000,00 28.924.979,68

9. Maturanti 213.750,00 213.750,00

10. Sufinanciranje obilježavanja Dana 
sjećanja na žrtvu Vukovara 33.000,00 28.692,50

11. EU projekti - Učimo zajedno 2.559.740,00 2.105.728,55

12. Stipendiranje učenika i studenata 1.140.000,00 1.101.100,00

13. Poslijediplomski studij 299.777,00 299.776,95

14. Studentski krediti 30.000,00 27.030,59

15. EU projekti - Učimo zajedno 2 911.700,00 788.462,08

16. Investicijsko održavanje objekata i 
opreme u školstvu 392.773,00 392.386,50

UKUPNO 116.162.187,00 113.740.798,78
 
 
1. FINANCIRANJE OSNOVNOG I SREDNJEG ŠKOLSTVA PREMA MINIMALNOM 

STANDARDU 
 

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. i 147/14.) Vlada uredbom uređuje način izračuna 
iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne samouprave i područne 
(regionalne) samouprave. 
 

                                                 
1 Županijska skupština održana 20.10.2015., Izmjenom  i dopunom Programa javnih potreba u školstvu na 
području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu,  utvrdila je planirani iznos sredstava. 
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Na sjednici, 5. veljače 2015. godine, Vlada Republike Hrvatske je donijela Odluku o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini ("Narodne novine" broj 15/15.) i Odluku o 
kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog 
standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u  2015. godini ("Narodne novine" broj 
15/15.). Tim odlukama utvrđena je visina sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom i 
srednjem školstvu na državnoj razini te za svaku županiju posebno. 
 

Slijedom navedenog Skupština Osječko-baranjska županija je na 14. sjednici 29. travnja 2015. 
godine donijela Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 
osnovnih, srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 3/15.). 
 

Prema ovim odlukama raspoređena su sredstva školskim ustanovama sukladno Tablici 2. 
 
Tablica 2.  Financiranje decentraliziranih funkcija prema minimalnom standardu 
 

Red.br. Opis 
Planirana 
sredstva u 

2015. godini

Realizirana 
sredstva u 

2015. godini
Neutrošeno % 

1. 
Materijalni i 
financijski rashodi 
osnovnih škola

36.525.290,00 36.465.056,80 60.233,20 99,84

2. Kapitalne investicije 
osnovnih škola 7.085.401,00 7.061.935,36 23.465,64 99,67

3. 
Tekuće i investicijsko 
održavanje osnovnih 
škola 

3.350.381,55 3.350.381,55 63,45 100,00

4. 
Materijalni i 
financijski rashodi 
srednjih škola 

22.064.389,00 22.007.748,89 56.640,11 99,74

5. Kapitalne investicije 
srednjih škola 3.802.290,00 3.801.981,30 308,70 99,99

6. 
Tekuće i investicijsko 
održavanje srednjih 
škola i učeničkih 
domova 

2.308.257,00 2.308.216,29 40,71 100,00

7. 
Smještaj i prehrana 
učenika u učeničkim 
domovima 

3.342.875,00 3.339.335,52 3.539,48 99,89

 Ukupno 78.478.947,00 78.334.655,71 144.291,29 99,82
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2. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI 
 

Sukladno planu i programu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, a u okviru Programa 
izvannastavnih aktivnosti u osnovnim i srednjim školama, svake godine provode se natjecanja2 i 
smotre3 u Republici Hrvatskoj. Vremenik natjecanja te Upute za provedbu natjecanja i smotri učenika 
i učenica osnovnih i srednjih škola Republike Hrvatske donijelo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja 
i sporta, a na temelju zahtjeva Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno obrazovanje i 
obrazovanje odraslih. 
 

Sudjelovanje na svim razinama natjecanja i smotri mora proizlaziti iz redovitog školskog 
programa i izvannastavnog rada koji se provodi tijekom školske godine i sastavni je dio godišnjeg 
plana i programa rada škole, kojim se na početku školske godine utvrđuje: broj skupina, vrste, vrijeme 
i mentori. 
 

Na natjecanjima većinom sudjeluju učenici 7. i 8. razreda osnovne škole i učenici srednjih 
škola, koji se kao pojedinci ili članovi određene skupine ističu znanjem, vještinama ili sposobnostima 
u skladu s programom/pravilima pojedinog natjecanja ili smotre. Jednog ili više učenika/ca na 
natjecanju ili smotri u pravilu prati mentor (učitelj, nastavnik ili stručni voditelj) koji ga je pripremao 
za natjecanje ili smotru. 
 

Natjecanja i smotre organiziraju jedan ili više organizatora. Ovisno o razini, organizatori 
natjecanja ili smotre su škola domaćin, županija i odgovarajuća strukovna udruga. Organizator 
natjecanja i smotri na državnoj razini su Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Agencija za 
odgoj i obrazovanje, strukovna udruga, županija u kojoj se održava državno natjecanje i škola 
domaćin. Državno natjecanje i državna smotra mogu imati jednog ili više suorganizatora. 
 

Natjecanja i smotre provode školska, županijska i državna povjerenstva, dok sama natjecanja i 
smotre sukladno kriteriju razine, područja obuhvata i izvorima financiranja dijelimo na županijska, 
međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja i smotre, čiji je pregled iznesen u nastavku. 
 
2.1. ŽUPANIJSKA I MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA I SMOTRE 
 

Na županijskoj/međužupanijskoj razini u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini 
provedeno je 31 natjecanje i smotra iz sljedećih područja kako je prikazano u tablici 3. 
 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije 
skrbio je o natjecanjima na županijskoj i međužupanijskoj razini. Upravni odjel imenovao je 
županijska/međužupanijska povjerenstva, odredio škole domaćine, organizirao i financijski pratio sva 
natjecanja na županijskoj, kao i na međužupanijskoj razini ukoliko je domaćin natjecanja bila srednja 
škola u Osječko-baranjskoj županiji. 
 

Za provedbu natjecanja na županijskoj razini imenovano je: 
 16 županijskih povjerenstava u osnovnim školama, 
 18 županijskih i 5 međužupanijskih povjerenstava u srednjim školama i 
 3 županijskih/međužupanijskih povjerenstava za osnovnu i srednju školu zajedno. 
 
 
 
 
 
 
                                                 
2Natjecanje je pravilima određen postupak iskazivanja sposobnosti, vještina i znanja učenika pisanim ili 
usmenim oblicima, pojedinačno ili u skupini. 
3 Smotre su predstavljanje postignuća u vještinama i umijećima učenika/ca. 
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Tablica 3. Natjecanja i smotre Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 

a) Jezično-izražajno područje 
LiDraNo 2015. Hrvatski jezik 
Engleski jezik Njemački jezik 
Talijanski jezik Francuski jezik 

b) Humanističko područje 
Klasični jezici Logika  
Povijest Filozofija 
Vjeronaučna olimpijada  

c) Prirodoslovno-matematičko područje 
Matematika Fizika 
Kemija Biologija 
Geografija Informatika - računalstvo 
Astronomija  

d) Tehničko područje 
Mladi tehničari Sigurno u prometu 

e) Strukovni predmeti/područja:  
Frizerska zanimanja Tehnička mehanika  
Mladi poduzetnik Strojarske konstrukcije 
Komercijalist Prodavač 

f) Umjetničko područje 

Vizualne umjetnosti i dizajn - LIK 
58. Glazbene svečanosti hrvatske 
mladeži 2015. 

g) Ostalo   

Smotra učeničkih zadruga 
Natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenog križa  
Smotre projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja 

 
 

U navedenim županijskim/međužupanijskim povjerenstvima bilo je angažirano 159 učitelja i 
nastavnika koji su imenovali prosudbena povjerenstva od najmanje tri člana za svaki natjecateljski 
razred ili skupinu, u svakom predmetu/ području natjecanja. 
 

Osim provedbe natjecanja i smotri na županijskoj razini, Županijsko povjerenstvo skrbilo je i 
za provođenje smotre LiDraNo na međuškolskoj (općinskoj/gradskoj) razini. Naime, smotra LiDraNo 
obuhvaća literarno, dramsko i novinarsko natjecanje u nekoliko kategorija što rezultira velikim brojem 
sudionika na različitim mjestima. Županijsko povjerenstvo je organiziralo smotru LiDraNo na 
međuškolskoj (općinskoj/gradskoj) razini koja se provodila isti dan za četiri područja koja su 
formirana na način da jedno područje obuhvaća podjednaki broj sudionika i to: a) područje 
Đakovštine, b) donjomiholjačko, valpovačko i našičko područje, c) područje Baranje i d) područje 
grada Osijeka s okružjem4. Županijsko povjerenstvo pružilo je svu potrebnu pomoć za uspješno 
provođenje smotre na toj razini, što je u konačnici i pridonijelo uspješnom LiDraNu na županijskoj 
razini. 
 
 
 

                                                 
4 Područje osječkog okružja čine OŠ Vladimir Nazor Čepin, OŠ Miroslava Krleže, Čepin, OŠ Mate Lovraka, 
Vladislavci, OŠ Milka Cepelića, Vuka, OŠ Antunovac, OŠ Bijelo Brdo, OŠ Dalj, OŠ Ernestinovo i OŠ Laslovo. 
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U Osječko-baranjskoj županiji djeluje ukupno 102 obrazovne osnovnoškolske i 
srednjoškolske ustanove, odnosno 72 osnovne škole i 30 srednjih škola. U 2015. godini na 
županijskim i međužupanijskim natjecanjima i smotrama u Osječko-baranjskoj županiji natjecalo se 
97 škola iz Osječko-baranjske županije (70 osnovnih i 27 srednjih škola) te 3 osnovne i 17 srednjih 
škola iz drugih županija. Ukupno je sudjelovalo 2.025 učenika od čega čak 1.952 učenika osnovnih i 
srednjih škola iz Osječko-baranjske županije. Za njihove je uspjehe zaslužno 695 mentora iz Osječko-
baranjske županije te 27 mentora iz drugih županija koji su ih pripremali i vodili tijekom cijele godine, 
radeći po posebnim programima, izvan redovne nastave. 
 

U 2015. godini županijskim/međužupanijskim natjecanjima pristupilo je, pojedinačno ili kao 
članovi skupina, 2.025 učenika, od čega 1.157 učenika osnovnih škola te 868 učenika srednjih škola. 
Uvid u uspješnost natjecanja i smotri u posljednje tri godine, kroz broj sudionika i osvojenih nagrada 
prikazan je u tablici 4. u kojoj je vidljivo da je u 2015. godini od ukupnog broja sudionika 277 učenika 
osvojilo 1. mjesta i/ili zapaženi uspjeh. 
 

Tablica 4. Županijska/međužupanijska natjecanja i smotre 2013.-2015. godine 
 
  UČENICI

MENTORI 

  

Ukupno 
1. mjesto +   
zapaženi 
rezultat 

2. mjesto 3. mjesto Sudjelovanje 

2013. 

Osječko-baranjska 
županija 1918 205 111 111 1491 691
Učenici iz drugih 
županija 123 8 10 11 94 36
Ukupno 2041 213 121 122 1585 727

2014. 

Osječko-baranjska 
županija 1929 253 111 119 1448 703
Učenici iz drugih 
županija 39 15 7 2 13 16
Ukupno 1968 268 118 121 1461 719

2015. 

Osječko-baranjska 
županija 1952 266 116 130 1440 695
Učenici iz drugih 
Županija 73 11 6 2 54 27
Ukupno 2025 277 122 132 1494 722

 
Za postignut uspjeh na županijskim/međužupanijskim natjecanjima učenici Osječko-baranjske 

županije dobili su priznanja za osvojeno prvo mjesto ili zapažen uspjeh, drugo ili treće mjesto, 
pohvalnice za sudjelovanje, a njihovi mentori zahvalnice. Priznanja učenicima koji su zauzeli prvo 
mjesto na županijskim natjecanjima ili ostvarili zapažen uspjeh na smotrama, a mentorima zahvalnice 
uručio je župan dok su za ostala postignuća priznanja, pohvalnice i zahvalnice  učenicima i njihovim 
mentorima uručene na prigodnim svečanostima u njihovim školama. Po broju učenika sudionika, kao i 
po ostvarenim rezultatima, vidljivo je da postoji značajan interes za natjecanja kod učenika i 
nastavnika. 
 

Osječko-baranjska županija  je organizaciju natjecanja i smotri pratila predviđenim sredstvima 
u Proračunu, a po kriterijima utvrđenim Programom javnih potreba u školstvu za 2015. godinu i na 
temelju dostavljene specifikacije troškova škole domaćina. Osnovnim ili srednjim školama koje su 
bile određene za domaćina županijskih natjecanja nadoknadili su se troškovi prema kriterijima 
vidljivim u tablici 5. 
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Tablica 5. Kriteriji troškova za županijska natjecanja 
 

VRSTA TROŠKA BROJ SUDIONIKA IZNOS U KUNAMA 

1. Materijalni troškovi prema 
broju učenika 

- do 100 učenika 500 kuna 
- od 100 do 200 učenika 900 kuna 
- preko 200 učenika 1.300 kuna 

2. Prehrana sudionika natjecanja 
(sok, sendviči, kava) - po sudioniku 20 kuna 

3. Naknada za poslove 
računovođe  

100 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 

doprinosima 

4. Naknada za poslove tajnika  
100 kuna neto s pripadajućim 

porezima, prirezima i 
doprinosima 

5. Naknada za poslove 
održavanja čistoće 

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 

6. Naknada za rad u županijskom 
povjerenstvu 

- za organizaciju i 
provođenje natjecanja 

220 kuna neto s pripadajućim 
porezima, prirezima i 

doprinosima te troškovima 
međumjesnog prijevoza 

7. Naknada za rad prosudbenih 
povjerenstava 

- za ispravljanje testova i 
druge oblike prosudbi 

170 kuna neto s pripadajućim 
prirezima, porezima i 

doprinosima te troškovima 
međumjesnog 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. Srednjoj školi koja je 
u našoj Županiji organizirala međužupanijsko natjecanje učenika strukovnih škola materijalni troškovi 
nadoknadili su se prema kriterijima vidljivim u tablici 6. 
 
Tablica 6. Kriteriji troškova za međužupanijska natjecanja 
 

TROŠAK KRITERIJ NAKNADA 

1. Materijalni troškovi školi 
domaćinu po natjecanju 500 kuna 

2. 
Prehrana sudionika 
natjecanja (sok, sendviči, 
kava) 

po sudioniku 20 kuna 

3. 
Naknada za rad u 
međužupanijskom 
povjerenstvu  

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 

 
U program "Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri" ukupno je utrošeno 285.535,62 kuna 

i financijska sredstva su dostavljena školama domaćinima županijskih/međužupanijskih natjecanja i 
smotri. Analitički prikaz utrošenih sredstava dan je u tablici 7. 
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Tablica 7. Pregled isplaćenih sredstava za organizaciju i provođenje natjecanja i 
 smotri u 2015. godini 
 

Red. br. 

NAZIV ŠKOLE/TVRTKE  
KOME SU SREDSTVA DOZNAČENA 
(za domaćinstvo natjecanja i smotri, za 
uslugu tiskanja te za uslugu prijevoza) 

NATJECANJE, SUSRET I SMOTRA IZNOS U 
KUNAMA 

1. Osnovna škola Antuna Mihanovića, 
Osijek Natjecanje osnovnih škola iz vjeronauka 7.499,31

 

2. Puškarić, prijevoznički obrt, Tenja Prijevoz učenika na LiDraNo 2015. u 
Našice 1.062,50 

3. Trgovačka i komercijalna škola "Davor 
Milas",  Osijek 

Međužupanijsko natjecanje 
iz zanimanja prodavač 

4.219,73
 

4. Strojarska tehnička škola, Osijek Međužupanijsko natjecanje iz tehničke 
mehanike i strojarskih konstrukcija 

2.449,19
 

5. Srednja škola Valpovo, Valpovo Međužupanijsko natjecanje - 
Komercijalist 4.918,92 

6. Osnovna škola Mladost, Osijek Županijski susret LiDraNo 2015. 12.373,76 

7 Srednja škola Isidora Kršnjavoga 
Našice Županijski susret LiDraNo 2015. 10.471,06

 

8. II. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz talijanskog 
jezika 

2.552,56
 

9. Isusovačka klasična gimnazija s pravom 
javnosti u Osijeku Županijsko natjecanje iz povijesti 9.014,40 

10. Isusovačka klasična gimnazija s pravom 
javnosti u Osijeku Županijsko natjecanje iz klasičnih jezika 5.178,23 

11. Gimnazija A.G. Matoša, Đakovo Natjecanje srednjih škola iz vjeronauka 4.919,75 
12. Strojarska tehnička škola Osijek Županijsko natjecanje iz astronomije 2.145,67 

13. Srednja škola I. Kršnjavoga, Našice Međužupanijsko natjecanje - Mladi 
poduzetnik 3.609,03 

14. I. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz geografije 5.797,72 
15. I. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz biologije 5.157,37 

16. Osnovna škola  Antuna Mihanovića 
Osijek Županijsko natjecanje iz biologije 7.276,81

 

17. Osnovna škola Retfala, Osijek Županijsko natjecanje iz njemačkog 
jezika 

6.517,48
 

18. Osnovna škola F.K. Frankopana Osijek Županijsko natjecanje iz fizike 6.565,34
 

19. Osnovna škola Vladimira Becića, Osijek Smotra LIK 2015. 4.553,47
 

20. Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek Županijsko natjecanje iz matematike 14.430,00
 

21. Osnovna škola Višnjevac, Višnjevac Županijsko natjecanje iz engleskog jezika 8.565,62
 

22. Tehnička škola i prirodoslovna 
gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek Županijsko natjecanje iz kemije 9.573,63 

23. II. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika 9.084,07 
24. II. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz engleskog jezika 7.101,72 

25. II. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz njemačkog 
jezika 5.569,73 

26. Osnovna škola August Šenoa, Osijek Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika 8.074,36
 

27. Osnovna škola Svete Ane u Osijeku Županijsko natjecanje iz povijesti 8.383,14 

28. Osnovna škola Franje Krežme, Osijek Županijsko natjecanje iz kemije 7.415,38
 

29. Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek Županijsko natjecanje mladih tehničara 21.836,26
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30. Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek Županijsko natjecanje iz geografije 12.558,00 

31. Osnovna škola Ivana Kukuljevića, 
Belišće 

58. glazbene svečanosti hrvatske 
glazbene mladeži 8.172,00 

32. Grafika d.o.o., Osijek Tiskanje priznanja, pohvalnica i 
zahvalnica 

6.750,00
 

33. Zajednica tehničke kulture Osječko-
baranjske županije Županijsko natjecanje iz informatike 6.042,57

 
34. III. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz informatike 9.381,33 

35. II. gimnazija, Osijek Međužupanijsko natjecanje iz logike i 
filozofije 

8.219,48
 

36. III. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz fizike 11.693,95 
37. III. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz matematike 9.568,78 

38. Srednja strukovna škola Antuna 
Horvata, Đakovo 

Međužupanijsko natjecanje učenika - 
frizera 

4.460,88
 

39. Škola primijenjene umjetnosti 
 i dizajna, Osijek Smotra LIK 2015., kategorija 2A 2.372,42 

 
UKUPNO "ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI" 285.535,62 

 
 
2.2. DRŽAVNA I MEĐUNARODNA NATJECANJA I SMOTRE 
 

Sukladno postignutim rezultatima na županijskim/međužupanijskim natjecanjima i smotrama, 
učenici i mentori sudjelovali su na državnim i međunarodnim natjecanjima sukladno Katalogu 
natjecanja Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, ali i na natjecanjima/smotrama koja nisu 
predviđena Katalogom. 
 

Tijekom 2015. godine ukupno je 217 učenika, od čega 80 učenika osnovnih škola i 137 
učenika srednjih škola sudjelovalo na državnim natjecanjima, a grupno dva zbora srednjih škola, dva 
zbora osnovnih škola, jedan dječji višeglasni zbor i jedan kvartet. Na međunarodnim natjecanjima 
sudjelovalo je 76 učenika, od čega 50 učenika osnovnih škola i 26 učenika srednjih škola, dok su 
grupno sudjelovali jedan zbor osnovne škole i jedan zbor glazbene škole, te jedan mješoviti zbor 
srednje škole i jedan dječji tamburaški orkestar. 
 
2.2.1. OSNOVNE ŠKOLE 
 

Razmatranjem podataka dobivenih od osnovnih škola, učenici su sudjelovali na državnim 
natjecanjima iz matematike, informatike, biologije, geografije, povijesti, tehničke kulture, engleskog 
jezika, građanskog odgoja, na smotrama LiDraNo, na različitim smotrama glazbene kulture i likovnog 
stvaralaštva, na XXVII. Smotri učeničkih zadruga. Ovo su neka od najboljih ostvarenja: 

 Na 53. hrvatskom državnom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa, učenik OGŠ Kontesa 
Dora, Luka Tomljanović, osvojio je prvu nagradu u disciplini solo bisernica uz pratnju glasovira; 

 Izvanredan uspjeh ostvario je Nikola Bišćan, učenik OŠ "August Harambašić", Donji Miholjac, 
sudjelovanjem na državnom natjecanju iz geografije na kojem je osvojio odličnu drugu nagradu, te 
na natjecanju iz hrvatskog jezika na kojem je osvojio treću nagradu; 

 Mihaela Šego, učenica OŠ V. Becića, Osijek, osvojila je zapaženo 5. mjesto sudjelovanjem na 
državnom natjecanju iz povijesti; 

 Na državnom natjecanju LiDraNo 2015., sudjelovala je učenica L. Murković, s monologom, iz OŠ 
"Mladost", Osijek, a 1. mjesto iz iste škole na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika osvojila je 
Bruna Ljubičić, 7. mjesto Lucija Pešo iz državnog natjecanja u geografiji, te Dominik Miličević 
koji je također zauzeo 7. mjesto na državnom natjecanju iz geografije, a iz hrvatskog jezika 
postigao je dobar rezultat osvojivši 6. mjesto; 

 OŠ Miroslava Krleže iz Čepina sudjelovala je na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika, a 
učenica Matea Gregurec osvojila je zapaženo 4. mjesto. Jana Barišić bila je sudionica državnog 
natjecanja iz učeničke zadruge. Učenici Ivan Prigl, Nora Šteko, Natali Jukić, Lucija Grubišić bili 
su sudionici državnog natjecanja iz građanskog odgoja i obrazovanja; 
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 Sudionica državnog natjecanja iz hrvatskog jezika Maja Burda iz OŠ Josipovac postigla je 
zapažen uspjeh osvojivši 11. mjesto, a učenica Nika Biškup sudjelovala je na državnoj smotri 
LiDraNo; 

 Na državnoj smotri LiDraNo na kojem nije bilo rangiranja, zapažen uspjeh postigla je Iva Dujmić 
iz OŠ Franje Krežme, Osijek, u dramskom stvaralaštvu u kategoriji pojedinačnog nastupa; 

 Ines Maroković iz OŠ Ante Starčevića, Viljevo sudjelovala je na državnom natjecanju iz 
geografije osvojivši odlično 4. mjesto, a Ana Althea Šehić ostvarila je zapažen uspjeh na 
državnom natjecanju iz kemije; 

 Na državnom natjecanju tehničke kulture u kategoriji maketarstvo i modelarstvo zapažen uspjeh 
ostvarila je Valentina Lovrić iz OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo, Domagoj Ladić osvojio je 6. 
mjesto na državnom natjecanju iz povijesti, Luka Vidović sa zapaženim rezultatom sudjelovao je 
na natjecanju tehničke kulture u kategoriji modelarstvo uporabnih tehničkih tvorevina, dok je 
Luka Dujmić na državnom natjecanju TK u kategoriji elektrotehnika postigao također zapažen 
uspjeh; 

 OŠ Vijenac, Osijek, bila je sudionica državnog natjecanja iz tehničke kulture, a sudjelovali su 
učenici Vjekoslav Pećar i Matija Krizmanić; 

 Iz OŠ Lug, Maricio Horvat sudjelovao je na državnom natjecanju "More je živo" i osvojio izvrsnu 
prvu nagradu; 

 Maja Marija Prevolšek iz OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, osvojila je 16. mjesto na 
državnom natjecanju iz engleskog jezika; 

 Na 3. Nacionalnom natjecanju u čitanju naglas sudjelovala je OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" iz 
Koške, a sudjelovala su dva učenika Jan Dolenc, i Tina Kovačević. Na državnom natjecanju 
"Kadar za čitanje 2015.", Lucija Anić osvojila je nagradu izvan konkurencije za razrađen koncept; 

 Zapažen uspjeh na državnom natjecanju iz povijesti postigla je Željana Marinković iz OŠ Hinka 
Juhna iz Podgorača; 

 Na državnom natjecanju iz likovne kulture Tena Kerovec iz OŠ Dore Pejačević iz Našica postigla 
je zapažen uspjeh; 

 OŠ "Josip Kozarac" iz Josipovca Punitovačkog na državnom natjecanju Sigurno u prometu 
predstavljali su učenici Romana Serdarušić, Alen Horvat, te Laura Jagodin iz OŠ Milka Cepelića, 
Vuka, i Mato Borbaš iz OŠ Miroslava Krleže, Čepin, te su kao ekipa zauzeli 4. mjesto; 

 Na državnom natjecanju LiDraNo iz OŠ "Ivan Goran Kovačić" Đakovo sudjelovali su Toni Pešut i 
Tesa Pandža; 

 Zapažen uspjeh na državnom natjecanju LiDraNo ostvarila je Tea Pavković iz OŠ Josipa Antuna 
Ćolnića, Đakovo; 

 Doris Prološčić iz OŠ Jagode Truhelke, Osijek, zauzela je 3. mjesto sudjelovanjem na državnom 
natjecanju iz hrvatskog jezika; 

 OŠ Matije Petra Katančića iz Valpova sudjelovala je na državnom natjecanju HDGPP, a učenik 
Dominik Milošević osvojio je 1. mjesto. Školski zbor na državnom natjecanju zborova zauzeo je 
2. mjesto; 

 Učenica Antonia Zlatarić iz OŠ Antuna Mihanovića, Osijek, osvojila je 1. mjesto na državnom 
natjecanju LiDraNo; 

 Domagoj Kasapović Jurković iz OŠ August Šenoa, Osijek, ostvario je zapažen uspjeh na 
državnom natjecanju LIK 2015.; 

 OŠ Dobriša Cesarić iz Osijeka sudjelovala je na državnom natjecanju "Glazbene svečanosti 
hrvatske mladeži AZOO" na kojem je školski zbor osvojio 3. mjesto (Zlatna plaketa), a na 
državnom natjecanju iz geografije učenica Petra Ivanišić ostvarila je dobar uspjeh i našla se na 2. 
mjestu; 

 Dominik Nikolić postigao je zapažen uspjeh predstavljajući OŠ Đakovački Selci na državnom 
natjecanju iz tehničke kulture; 

 Učenici OŠ Ivana Filipovića iz Osijeka ostvarili su zapažen uspjeh na državnom natjecanju iz 
geografije, a to su: Lucija Kuleš (koja je osvojila 13. mjesto), Adrian Borna Bašić (koji se našao 
na 15. mjestu), Mateo Đordić (s osvojenim 14. mjestom), te Sunčica Kanižaj (s 9. mjestom). Na 
državnom likovnom natječaju "Sretno bez alkohola", 1.mjesto osvojila je Dora Gašparović; 
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 Učenica OŠ Josipovac, Maja Burda postigla je zapažen uspjeh (11. mjesto) na državnom 
natjecanju iz hrvatskog jezika, a zapažen uspjeh ostvarila je i Nika Biškup sudjelovanjem na 
državnom natjecanju LiDraNo; 

 Iz OŠ Retfala, Osijek, na državnoj smotri LiDraNo, sudjelovala je Tena Josić i osvojila 1. mjesto, 
dok je Matko Jukić osvojio 1. mjesto na državnom natjecanju iz biologije; 

 Na državnoj smotri Sviranja tamburice, 1. mjesto osvojio je Ivan Pajnić iz OŠ Bratoljuba Klaića iz 
Bizovca; 

 Učenik Adam Kirin iz OŠ F.K. Frankopana iz Osijeka sudjelovao je na državnom natjecanju iz 
tehničke kulture, Toni Ivanković na državnom natjecanju iz fizike, a Martina Štenc, Dora Purgar, 
Dora Kristek, i Ivona Vidović bile su sudionice državnog natjecanja iz Odgoja i obrazovanja za 
ljudska prava i demokratsko građanstvo; 

 Na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika 4. mjesto osvojila je Vita Guljaš, učenica OŠ Tin 
Ujević iz Osijeka. Zapažen uspjeh ostvario je i Luka Samac na državnom natjecanju iz Tehničkog 
stvaralaštva - područje automatika, a Ivan Strmečki zapažen nastup imao je na istom natjecanju u 
području graditeljstva, dok je Dora Borić zapažen uspjeh imala u području obrade materijala; 

 OŠ "Dr. Franjo Tuđman" iz Belog Manastira sudjelovala je na državnoj smotri učeničkih zadruga 
"27. smotra učeničkih zadruga RH", na kojoj su učenice Anja Ćuk i Ana Marjanović osvojile 1. 
mjesto u kategoriji istraživačkih radova, a na državnoj smotri LiDraNo 1. mjesto osvojili su Lea 
Bagas i Josip Pejić za Skupni scenski nastup - "Želim vratiti ljubav". Zapažen uspjeh ostvarila je 
Ivana Perović (11. mjesto) na državnom natjecanju iz informatike; 

 Infokup 2015., dok je na državnom natjecanju iz matematike zapažen uspjeh pokazala Nora 
Berdalović (15 mjesto). 

 
Učenici osnovnih škola sudjelovali su i na međunarodnim natjecanjima i postigli rezultate: 

 Učenica OGŠ Kontesa Dora Našice, Patricija Mandić, osvojila je treću nagradu na 
međunarodnom natjecanju - Memorijal Jurica Murai; 

 Tin Gjurčević, učenik OŠ "V. Becića", Osijek, osvojio je prvu nagradu na međunarodnom sajmu 
inovacija - Invetum; 

 Na međunarodnom natjecanju Klokan bez granica 2015., sudjelovali su učenici OŠ "Mladost", 
Osijek, a nagrađeni su M. Vila, F. Balen, E. Blašković, J. Jašarević, a sudjelovali su i učenici 
Renato Batinić, Janica Bjelokapić, Mate Knežević, Martin Kuric, Josip Zebić, Monika Puhanić, i 
Ivan Delić iz OŠ Kralja Tomislava, Našice, te Karmen Guttler iz OŠ Josipa Jurja Strossmayera, 
Đurđenovac. Također su sudjelovali i učenici OŠ Dore Pejačević iz Našica - Filip Prološčić, 
Gabrijel Ivan Kubica, Stjepan Javorček, Lucija Kuzminski, Marija Dundović, Tin Orešković, 
Ksenija Orešković, Krešo Orešković, Leon Blažević, Rea Pintar sa zapaženim rezultatima. Iz OŠ 
Jagode Truhelke, Osijek, zapažen uspjeh postigli su učenici: Laura Ovničević, Tristan Bakula, 
Matej Dodig, Zara Bičvić, Borna Hrastović, Nicol Šarac, Emilija Arvaj, i Karlo Kraml; 

 Prvu nagradu na međunarodnom literarnom natječaju  "Gerbocova literarna Snina" osvojila je 
Lana Lazar iz OŠ kralja Tomislava, Našice, a zapažen uspjeh ostvario je i učenik Hrvoje Dudjak 
koji je također bio sudionik natjecanja; 

 Zoe Stober, učenica OŠ Franje Krežme, Osijek, sudjelovala je međunarodnom natjecanju 
likovnih radova sa zapaženim uspjehom; 

 Na međunarodnom natjecanju fesitvala na njemačkom jeziku sudjelovali su učenici OŠ Vijenac iz 
Osijeka: Ivan Paravac, Niko Lendić, Corina Flatscher, Ines Horvat, Marieta Pribičević i Laura 
Kuz; 

 Na međunarodnom natjecanju Europa u školi sudjelovala su dva učenika iz OŠ Dore Pejačević iz 
Našica, Lucija Kuzminski i Tereza Sabo. Na natjecanju Iserlohn-Ilok 2015. fantastičnu drugu 
nagradu osvojila je Gabrijela Sarajlić, a zapažen uspjeh ostavrio je i Filip Prološčić; 

 Međunarodno natjecanje klavirista "Jurica Murai" bilo je uspješno za učenike OŠ Matije Petra 
Katančića iz Valpova, na kojem je Leona Ivanković osvojila 1. mjesto, Lana Maltar 2. mjesto, a 
Ana Topalović 3. mjesto. Sudjelovanjem na međunarodnom natjecanju "Daleki akordi" Petra 
Sušić zauzela je 2. mjesto, a Lucija Šimić 3. mjesto. Na međunarodnom natjecanju bunjevačkih 
pisama u Subotici Dominik Milošević osvojio je 1. mjesto. Zbor glazbene škole našao se na 1. 
mjestu sudjelovanjem na međunarodnom natjecanju zborova, dok je Zbor osnovne škole osvojio 
2. mjesto. 
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2.2.2. SREDNJE ŠKOLE 
 

Analizom podataka koje smo dobili od srednjih škola, učenici su sudjelovali na državnim 
natjecanjima iz povijesti, informatike, fizike, kemije, astronomije, hrvatskog jezika, engleskog jezika, 
klasičnih jezika, geografije, građanskog odgoja, vjeronauka, LiDraNo, na smotrama iz područja 
glazbene i likovne kulture, brojnim športskim natjecanjima i susretima, na mnogim strukovnim 
natjecanjima i smotrama poput Agro, Gastro, Flora, Mladi poduzetnik, Veterinarski tehničar, Državno 
natjecanje učenika iz Obrazovnog sektora strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, Sajam vježbeničkih 
tvrtki, Shola Medica, dok su neki učenici postigli izvrsne rezultate kako slijedi: 
 
 Na državnoj smotri LiDraNo 2015., sudjelovala je Gimnazija A.G. Matoša iz Đakova, koju su 

predstavljali Branimir Hajduković i Vesna Vuksanović. Zapažen uspjeh na državnom natjecanju 
iz hrvatskog jezika (s osvojenim 8. mjestom) ostvarila je Anđela Begonja. Vjeko Bašić pokazao 
je uspjeh (zauzeo je 11. mjesto) na državnom natjecanju iz engleskog jezika, a Ivan Barišić 
(osvojeno 16. mjesto) postigao je zapažen uspjeh na državnom natjecanju iz biologije. Na 
državnom natjecanju iz filozofije školu je predstavljala Inga Đuđik te ostvarila zapažen uspjeh 
(osvojila 16. mjesto). Zbor koji čini 37 učenika na državnom natjecanju osvojio je odličnu prvu 
nagradu na natjecanju zborova; 

 I. gimnazija Osijek bila je sudionik državnog natjecanja u LiDraNu na kojem je njihova učenica 
Ana Šantar osvojila prvo mjesto iz dramskog stvaralaštva; 

 Državnoj smotri Projekt građanin sudjelovale su četiri učenice Ines Kovačević, Mateja Cickaji, 
Doroteja Matanov, Emma Priselac iz Druge srednje škole Beli Manastir, ostvarivši zapažen 
uspjeh; 

 Na državnom natjecanju učenika u obrazovnom podsektoru elektrotehnike i računalstva - 
elektromonter/elektroinstalater 3. mjesto osvojio je Phran Kolgjeraj iz Elektrotehničke i prometne 
škole Osijek, također 3. mjesto na državnom natjecanju učenika iz Obrazovnog sektora 
strojarstvo, brodogradnja, metalurgija u natjecateljskoj disciplini tehničar za mehatroniku osvojio 
je Ivan Zelenika, dok je Domagoj Travica zauzeo 1. mjesto. Zapažen uspjeh na državnom 
natjecanju učenika u obrazovnom podsektoru elektrotehnike i računalstva - smotra radova u 
području elektrotehnike ostvario je Robert Marković. Ulaskom u završni krug natjecanja Mato 
Škorić pokazao je svoj zapaženi uspjeh na državnom natjecanju Školski laboratorij - javni nastup. 
Josip Ajduković pokazao je zapažen rezultat (osvojio 10. mjesto) na državnom natjecanju učenika 
iz obrazovnog sektora promet i logistika - natjecateljska disciplina tehničar cestovnog prometa. 
Učenik Nathan Foro postigao je dobar uspjeh osvajanjem 15. mjesta na državnom natjecanju 
učenika iz obrazovnog sektora promet i logistika - natjecateljska disciplina Vozač motornog 
vozila. Dva učenika ove škole sudjelovala su na 7. Nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbI 
tehničkog stvaralaštva mladih - mladi@inovacije, od kojih se na 1. mjestu našao Marko Ribarić, a 
na 3. mjestu Danijel Rakić; 

 Učenica Dina Šoštarec iz Gimnazije Beli Manastir osvojila je 2. mjesto na državnom natjecanju iz 
filozofije; 

 Marko Zajec iz Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije Ruđera Boškovića Osijek postigao je 
zapažen rezultat na državnom natjecanju - Ekološki tehničar. Na državnom natjecanju Nutri-vita 
Muhamed Zećiri ostvario je zapažen uspjeh, kao i Ika-Josipa Babić, Tena Kezerle, Tena Mlinarić 
i Dunja Gagulić koje su sudjelovale na Smotri projekata iz područja građanskog odgoja; 

 Na državnoj smotri LiDraNo učenik Srednje škole I. Kršnjavoga iz Našica, Filip Farkaš postigao 
je zapažen uspjeh, te Angela Marinović koja je svoj uspjeh ostvarila sudjelovanjem na državnom 
natjecanju iz geografije. Zapažen uspjeh postigao je i Dominik Mihalčić na državnom natjecanju 
iz matematike, te Margareta Paulić iz fizike. Na državnom natjecanju učenika pekarske struke 
zapažen uspjeh imao je Matej Nemet, a Nikola Prološčić, Luka Povreslo, Domagoj Ranogajec, 
Filip Ćuić, Matko Marković, Jurica Nekić svoj su uspjeh pokazali na poludržavnom natjecanju 
"Ponos Domovine"; 

 Tea Majdanžić i Ana Kuzmanović iz Obrtničke škole Osijek prepoznatljiv uspjeh postigle su 
sudjelovanjem na državnom natjecanju učenika frizera, a Matej Perić imao je zapažen uspjeh na 
državnom natjecanju i smotri učenika u obrazovnom podsektoru prerada i obrada drva; 
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 Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" Osijek, sudjelovala je na državnom natjecanju u 
disciplini prodavač, na kojem je sudionica bila Maja Palinkaš. Natjecanje u disciplini 
komercijalist za svoju školu predstavljao je tim učenika Tony Guttert, Valentina Brkić i Marin 
Glavaš; 

 Na državnom natjecanju Dani odjeće 2015., dva 3. mjesta osvojili su učenici Škole primijenjene 
umjetnosti i dizajna Osijek, Stjepana Cvetković u kategoriji Modna kolekcija dizajnera tekstila i 
odjeće i Tomislav Župan u kategoriji Dizajn odjeće. Magnolija Karjaković osvojila je 4. mjesto, a 
Robert Erdelji 5. mjesto na 17. državnom natjecanju - izložba LIK 2015.; 

 Učenica Srednje škole Antuna Horvata, Đakovo, Tena Grgačević, na državnom natjecanju - Dani 
ljepote i fitnessa, Zagrebački velesajam, osvojila je 1. mjesto, a Hrvoje Bulović osvojio je 4. 
mjesto. Učenici Josip Šekerija i Tomislav Blažević osvojili su 6. mjesto na državnom natjecanju 
učenika plinoinstalatera. Na ''Artpek'', natjecanju učenika pekarske struke Tomislav Gašparović i 
Mihael Kovačić osvojili su 1. mjesto, dok je na državnom natjecanju učenika frizerske struke 
Matea Jezerčić postigla uspjeh zauzimanjem 4. mjesta. Učenice Katica Krunić i Josipa Ćurić 
predstavljale su školu na 27. Državnoj smotri Učeničkih zadruga, a Davor Bliznac i Krešimir 
Juroš predstavljali su školu na 20. državnom natjecanju učenika graditeljske struke. Učenik 
Tomislav Zubak osvojio je 2. mjesto na državnom natjecanju u disciplini Dizajniranje računalom 
AutoCad. Učenice Monika Pavičić i Laura Šavarac zauzele su 4. mjesto na državnom natjecanju 
frizera i kozmetičara; 

 Na 40. Državnoj domijadi prvo mjesto zauzela je Instalacija Dore Kokalović iz Srednjoškolskog 
đačkog doma Osijek; 

 Martina Kantor, učenica Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek, osvojila je zapaženo 15. 
mjesto na državnom natjecanju - Agro, a na državnom natjecanju veterinarskih tehničara Luka 
Carette osvojio je 7. mjesto; 

 Iz Ekonomske i upravne škole Osijek, na državnom natjecanju Mladi poduzetnik, učenici Majda 
Zeman, Valentina Kucelj i Josipa Budimir osvojili su 3. mjesto. Učenik Luka Đurašinović 
sudjelovao je na državnoj smotri Upravni referent. Na državnoj smotri Građanski odgoj i 
obrazovanje sudjelovali su Petra Magušić, Amanda Vidaković, Katarina Voloder i Dominik 
Varga, a na državnoj smotri Simulirana sjednica Hrvatskog sabora sudjelovali su Matko Guštin, 
Antonia Krvavica, Vedrana Đurić i Zorica Stojadinović; 

 Lucija Čordaš i Petar Bošković iz Medicinske škole, Osijek, ostvarili su zapažen uspjeh na 
državnom natjecanju s područja Radijska emisija. Na državnom natjecanju iz latinskog jezika 
Dunja Dernej našla se na 5. mjestu. Maja Švegli je postigla dobar rezultat i zauzela 4. mjesto na 
državnom natjecanju Shola Medica. Učenica Ana Pejin sudjelovala je na državnom natjecanju 
Čitanjem do zvijezda; 

 Dunja Vincetić iz II. gimnazije Osijek sudjelovala je na državnom natjecanju Engleski u akciji i 
osvojila 1. mjesto, Matej Sudarić, Adrian Ravlić, Antonio Čičić i Roko Rešeta osvojili su 2. 
mjesto, a Martin Hengl, Nikola Radoš, Dorian Vrtačnik i Adrian Kuzmanović našli su se na 3. 
mjestu. Učenik Nenad Lastavica postigao je uspjeh i zauzeo 3. mjesto na državnom natjecanju iz 
hrvatskog  jezika, a Andrea Mazur osvojila je 5. mjesto na istom natjecanju. Darko Paradžiković 
našao se na 5. mjestu sudjelovanjem na državnom natjecanju iz engleskog jezika; 

 Mirjam Vukasnić iz Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti, Osijek, osvojila je 2. 
mjesto sudjelovanjem na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika, a Rebeka Vasilj zauzela je 
također 2. mjesto na državnom natjecanju iz latinskog jezika. David Zima pozicionirao se na 1. 
mjesto na državnom natjecanju iz geografije. Luka Banović zauzeo je 3. mjesto na državnom 
natjecanju iz matematike, a zapažen uspjeh na istom natjecanju ostvarila je Margareta Sigmund; 

 III. gimnazija Osijek sudjelovala je na državnom natjecanju iz informatike, a učenici Marko 
Prološčić i Tea Arvaj ostvarili su zapažen uspjeh. Tea Arvaj također je postigla zapažen uspjeh na 
državnom natjecanju iz matematike, a na državnom natjecanju iz biologije osvojila je 4. mjesto, 
dok je Jan Beissman svoj uspjeh pokazao na državnom natjecanju iz fizike. Na državnom 
natjecanju iz engleskog jezika Andrej Mijić osvojio je 6. mjesto, a Fabijan Iljkić 5. mjesto na 
državnom natjecanju iz njemačkog jezika. Ena Miličević našla se na 7. mjestu sudjelujući na 
državnom natjecanju iz talijanskog jezika. Zapažen uspjeh ostvarile su i Marta Bolješić i Roberta 
Zorinić na državnom natjecanju iz povijesti. Marin Liović sudjelovanjem na Državnom 
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natjecanju iz kemije osvojio je 4. mjesto, dok je Helena Čavlović zauzela 6. mjesto na istom 
natjecanju. Marin Ivanković zauzeo je 4. mjesto na državnom natjecanju iz astronomije; 

 Učenica Matea Meščić iz Ekonomske škole "Braća Radić" iz Đakova sudjelovala je na državnoj 
smotri LiDraNo. Na državnom natjecanju iz obrazovnog podsektora trgovina u disciplini 
prodavač učenica Ines Aračić osvojila je 1. mjesto. Alenka Butorajac sudjelovala je na državnom 
natjecanju u zanimanju poslovni/na tajnik/ica i zauzela 4. mjesto na 36. Danima tipkovnice - 
državnom prvenstvu u kompjutorskoj daktilografiji 3. mjesto osvojila je Petra Tomić; 

 Vedran Pecarski iz Prve srednje škole Beli Manastir ostvario je zapažen nastup na Državnoj 
smotri u  programu elektrotehnike i računalstva; 

 Učenik Srednje škole Donji Miholjac, Karlo Korov, sudjelovao je na državnom natjecanju 
učenika tokara i ostvario zapažen uspjeh. Na državnom natjecanju poljoprivrednih tehničara 
Daria Staklenac Premužić imala je zapažen uspjeh, kao i Anton Smrekar na državnom natjecanju 
iz poznavanja povijesti; 

 Učenici Prosvjetno-kulturnog centra Mađara u Republici Hrvatskoj Tamara Đerđ, Dora Suk, i 
Tereza Suk sudjelovali su na državnoj smotri Projekt građanin; 

 Daniel Milaković, učenik Graditeljsko-geodetske škole iz Osijeka, osvojio je 3. mjesto na 
državnom natjecanju Geodetsko računanje; 

 Srednja škola Valpovo sudjelovala je na nekoliko državnih natjecanja, a zapažene rezultate 
ostvarili su Palma Kopić na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika, Alen Cvenić na državnom 
natjecanju iz osnova elektrotehnike, Ivan Fadiga na državnoj smotri radova iz elektrotehnike, 
Luka Krstanović na državnom natjecanju knjigovodstvo s bilanciranjem, a učenik Dino Mićan 
osvojio je izvrsno 2. mjesto na natjecanju Tokar i srodna zanimanja područja obrade i montaže, 
dok je miješani zbor osvojio 1. mjesto na smotri Glazbene svečanosti hrvatske mladeži; 

 Vanesa Mitrović iz Ugostiteljsko-turističke škole Osijek postigla je zapažen uspjeh na državnom 
natjecanju Gastro 2015., dok je Marija Đermanović sudjelujući na državnom natjecanju LiDraNo 
2015. postigla zapažene rezultate. Ana Babić i Ria Miler svoje znanje pokazale su na državnom 
natjecanju iz francuskog jezika te ostvarile zapažen uspjeh. Anamarija Boroš, Lucija Milošević, i 
Mihaela Grgić zapažen uspjeh pokazale su na državnom natjecanju iz građanskog odgoja i 
obrazovanja (simulirana sjednica sabora); 

 Na državnom natjecanju iz hrvatskog jezika zapažen uspjeh postigla je Emma Štern iz Prve 
privatne srednje škole u Osijeku s pravom javnosti - Gaudeamus, a Matej Mlinarević zapažen 
rezultat ostvario je na državnom natjecanju iz povijesti. 

 
Učenici srednjih škola s područja Osječko-baranjske županije su i na međunarodnoj razini 

postigli zavidne rezultate: 

 Na 8. Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva mladih - 
INVENTUM, sudjelovali su Adam Zetaić i Dorian Lamot, učenici Elektrotehničke i prometne 
škole Osijek, te su osvojili izvrsno 2. mjesto; 

 Međunarodno natjecanje World Space Week 2015. bilo je značajno za učenike Škole 
primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek, na kojem su sudjelovali Pavao Sablić koji je postigao 
uspjeh osvajanjem 2. mjesta, te Filip Ljulj osvajanjem 3. mjesta. Nagrađeni učenici, koji su 
ostvarili zapažen uspjeh na međunarodnom natjecanju dječjih radova i izrade dječje karte svijeta 
su Jure Kovačević i Marija Križić; 

 Srednja škola Antuna Horvata, Đakovo, sudjelovala je na međunarodnom natjecanju - Ekološki 
kviz "Lijepa naša", a učenici Andrea Živković, Ivana Ljubas i Antonio Grgačević postigli su 
dobar rezultat i zauzeli 8. mjesto; 

 Iz Poljoprivredne i veterinarske škole Osijek na međunarodnom natjecanju FLORAART 2015., 
učenica Manuela Arlavi bila je izvrsna i osvojila 1. mjesto; 

 Iz Ekonomske i upravne škole Osijek, na međunarodnom natjecanju INTERSTENO zapažen 
rezultat ostvario je učenik Toni Papić koji je zauzeo 14. mjesto od 310 prijavljenih kandidata; 

 III. gimnazija Osijek sudjelovala je na međunarodnom natjecanju International Junior Science 
Olympiad 2015. na kojem je Tea Arvaj osvojila izvrsno 2. mjesto, a zapažen uspjeh ostvario je i 
Marin Ivanković na međunarodnom natjecanju na Olimpijadi astronomije; 
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 Na međunarodnom natjecanju Best in English, učenik Ekonomske škole "Braća Radić" iz 
Đakova, Luka Berbić zauzeo je 333. mjesto od ukupno 10, 985 sudionika; 

 Učenik Srednje škole Donji Miholjac, Ivor Pleić, bio je sudionik međunarodnog natjecanja 
Juvenes Translatores; 

 Ugostiteljsko-turistička škola iz Osijeka bila je počasni gost na međunarodnom natjecanju 
Kuhanje na otvorenom. Tena Hofman, i Leira Baruh Stojaković sudjelovale su na međunarodnom 
natjecanju Turistička tržnica u Sarajevu i osvojile izvrsno 1. mjesto; 

 Glazbena škola Franje Kuhača, Osijek, sudjelovala je na državnom natjecanju - 53. hrvatskom 
natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa na kojem su četiri učenika solista Karlo Pančić, Luka 
Jerković, Teuta Muharemi, i Bruna Ljubičić osvojili 1. mjesto, a dva solista Ruben Habuda i Iva 
Krivić osvojili 2. mjesto. Na 53. hrvatskom natjecanju učenika i studenata glazbe - komorni 
sastavi, kvartet u sastavu: Jelena Gerendaj, Dora Masle, Marija Kolar i Kristina Hegeduš osvojile 
su 3. mjesto. Dječji višeglasni zbor osvojio je 1. mjesto u kategoriji duhovna glazba, te 1. mjesto 
u kategoriji popularna glazba na državnom natjecanju dječjih zborova "Vallis Aurea Cantat". U 
kategoriji Glazbeni izričaj na državnom natjecanju "Europa u školi", 1. mjesto zauzeli su učenici 
Nika Matančić, Juraj Botkuljak, i Mia Reba. Bruna Ljubičić osvojila je 1. mjesto i posebnu 
nagradu na 9. hrvatskom natjecanju "Mia Čorak Slavenska", a Teuta Muharemi 3. mjesto; 

 Ruben Habuda iz Glazbene škole Franje Kuhača, Osijek, osvojio je 1. mjesto na međunarodnom 
pijanističkom natjecanju "Belgrade Chopin Fest" u Beogradu. Marija Kolar, Dora Masle, Jelena 
Gerendaj zauzele su 3. mjesto na međunarodnom natjecanju solo pjevača Bruna Špiler. Na 31. 
međunarodnom natjecanju pjevačkih zborova u Celju mješoviti zbor osvojio je 1. mjesto i zlatnu 
plaketu. Dječji tamburaški orkestar osvojio je 2. mjesto i srebrnu plaketu. Učenik Ruben Habuda 
osvojio je 2. mjesto na 9. EPTA međunarodnom natjecanju mladih pijanista, a na 10. 
međunarodnom pijanističkom natjecanju pijanista u Rimu osvojio je 1. mjesto i posebnu nagradu 
za talent. Dora Masle zauzela je 3. mjesto na međunarodnom natjecanju solo pjevača "Nikola 
Cvejić" u Rumi, a pohvalu je dobila učenica Jelena Gerendaj. Matej Fridl osvojio je 2. mjesto na 
1. međunarodnom natjecanju puhača Woodwind & Brass. 

 
 
3. PROGRAMI I PROJEKTI U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 
 

Osječko-baranjska županija u svom Proračunu osigurala je sredstva i za druge aktivnosti koje 
se tijekom godine realiziraju u školama, a nisu se mogle planirati, kao i aktivnosti učenika i njihovih 
učitelja i nastavnika u realizaciji projekata i programa koji pridonose razvijanju znanja, vještina, 
kreativnosti, stjecanju iskustva i poboljšanju pedagoškog standarda u školama općenito. Provođenje 
programa i projekata u osnovnim i srednjim školama financijski se podupirao u svim osnovnim 
školama Osječko-baranjske županije, bez obzira je li osnivač Grad Osijek (20 škola) ili Osječko-
baranjska županija (52 škole). 
 

U 2015. godini Županija je financijski potpomogla 32 programa i projekta u osnovnim i 
srednjim školama, u ukupnom iznosu od 118.960,00 kuna. 
 

Osnovne škole su provodile projekte s područja likovnog, glazbenog, literarnog, dramskog i 
drugih oblika stvaralaštva u okviru kojeg su provodili razne radionice. Sufinancirali smo materijal i 
aktivnosti "Zimskih radionica" Osnovne škole "Vladimir Nazor" Đakovo i "Kreativne radionice" 
Osnovne škole Gorjani s ciljem poticanja i njegovanja kreativnosti, ali i njegovanja i očuvanja 
kulturne baštine. Sufinancirali smo i Prvu budrovačku likovnu koloniju "BuLik" Osnovne škole 
Budrovci, likovni natječaj "Korak, pokret, ples" Osnovne škole Ladimirevci "Školski festival" iz 
područja pjevanja i plesa Osnovne škole Vladimira Nazor Čepin, ali i nabavu tehničke opreme 
potrebne za rad dramske skupine Osnovne škole Vladimira Nazora Feričanci. Dvije škole su provodile 
školski projekt "Čitamo mi, u obitelji svi" - Osnovna škola J.A. Ćolnića Đakovo i Osnovna škola J.J. 
Strossmayera Trnava, gdje smo sa svrhom poticanje čitanja i ljubavi prema knjizi sufinancirali 
opremanje četiri naprtnjače knjigama i odlazak u Zagreb na Nacionalni kviz za poticanje čitanja. 
Također smo sufinancirali i školski projekt "Rimska kultura" Osnovne škole Franje Krežme, Osijek, 
projekt "Sport i zdrav život" Osnovne škole Mladost, Osijek i projekt "Knjiga do knjige - knjižnica" 
Osnovne škole Ljudevita Gaja, Osijek. 
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Sufinancirali smo i školske projekte unapređenja informatičke tehnologije. Osnovnoj školi 
Jagode Truhelke iz Osijeka pomogli smo u digitalizaciji škole kako bi učenicima bili dostupni digitalni 
udžbenici, lektire, multimedijalni sadržaji, e-learning i ostalo, dok je Osnovna škola Frana Krste 
Frankopana Osijek kroz ICT projekt omogućila učenicima Internet u svim učionicama i korištenje e-
dnevnika. 
 

Škole su aktivne i na području ekologije i zadrugarstva. Sufinancirali smo Osnovnoj školi 
"Ivane Brlić Mažuranić" Strizivojna, koja ima status Međunarodne Eko Škole, projekt "Rimski put", a 
Osnovnoj školi Josipa Antuna Ćolnića Đakovo izradu "eko otoka" za različit otpad te prikupljanje i 
razvrstavanje otpada ekološki održivog školskog projekta "Gospodarenje otpadom". Učenička zadruga 
"Karašica" Osnovne škole Matije Petra Katančića Valpovo djeluje kroz voćarsku, cvjećarsku, 
pčelarsku i povrtlarsku sekciju, pa smo sufinancirali nabavu opreme za bolji rad više od 60 učenika 
koji su uključeni u poslove zadruge. Učenička zadruga "Ivančica" Osnovne škole Ivana Filipovića iz 
Osijeka djeluje u osam različitih sekcija, od mladih tehničara do rukotvorina, pa smo sufinancirali rad 
zadruge i nabavu dijela materijala za uspješnu provedbu zadrugarskih aktivnosti. 
 

Nastojali smo pomoći i učenicima i učiteljima/nastavnicima u usavršavanju, kako kroz 
podizanje kvalitete praktične nastave, tako i kroz sufinanciranje sudjelovanja na seminarima. 
Graditeljsko-geodetskoj školi Osijek pomogli smo sufinanciranjem provođenja praktične nastave i 
povećanja kvalitete strukovno-teorijske nastave učenicima koji se školuju za strukovna zanimanja 
arhitektonski tehničar, građevinski tehničar, geodetski tehničar, zidar, ličilac soboslikar i keramičar 
oblagač. Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" Osijek provodila je program povećanja 
kvalitete praktičnog rada učenika u strukovnom zanimanju prodavač, u okviru kojeg smo sufinancirali 
grupno stručno putovanje učenika i nastavnika u K-Akademiju u Zagreb. Osnovna škola J.J. 
Strossmayera, Đurđenovac sudjelovala je na stručnom seminaru o Domovinskom ratu - 20 godina 
Oluje, dok je Tehnička i prirodoslovna gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek sudjelovala na stručnom 
usavršavanju iz metodike (drama), gdje je Županija pomogla sufinanciranjem troškova sudjelovanja 
po jednog predstavnika škole. 
 

Sufinancirali smo Centru za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" dio troškova pripreme učenika 
za Specijalnu olimpijadu, olimpijadu osoba s intelektualnim teškoćama. Već godinama pomažemo 
učenicima Osnovne škole J.J. Strossmayera, Đurđenovac kako bi sudjelovali u školi u prirodi djece s 
teškoćama u razvoju u Down-centru Pula. Obrtnička škola Osijek je za svoje učenike s teškoćama 
organizirala jednodnevni izlet na Jankovac koji smo rado sufinancirali. Putovali su i učenici 
Elektrotehničke i prometne škole Osijek, i to na stručnu ekskurziju na EXPO Milano, Italija, gdje smo 
im pomogli kroz sufinanciranje ulaznica, dok su učenici Osnovne škole Lug koji već godinama 
sudjeluju na Susretima zakarpatskih zemalja bili u Pliščabi, Mađarska. 
 

Učenici i nastavnici Osnovne škole Bilje su partneri u okviru EU Erasmus+ K2 strateška 
partnerstva projekta, dok je Osnovna škola Drenje sudionik EU projekta "Zajedno za Rijeke!". Škole 
su sudjelovale u provedbi projektnih aktivnosti od obilježavanja Dana akcije za rijeke, provedbe 
raznih radionica, ček je OŠ Bilje bila i domaćin i ugostila 50 sudionika iz 6 zemalja koji su obišli 
kulturne i turističke potencijale, gospodarske subjekte, ali i Osječko-baranjsku županiju putem prijama 
kod Župana. 
 

Financijski smo potpomogli i nekoliko obljetnica naših škola; 125. obljetnicu obrtničkog 
školstva, 70 godina gimnazije i 55 godina strojarstva i poljoprivrede u Donjem Miholjcu - Srednja 
škola Donji Miholjac gdje je Osječko-baranjska županija sudjelovala je u sufinanciranju organizacije i 
svečanog dijela obljetnica. 
 
 
4. OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU 
 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu osigurana su i sredstva za 
sufinanciranje ostalih odgojno-obrazovnih programa i projekata, odnosno potpora svim dionicima 
odgojno-obrazovnog procesa koji teže poboljšanju pedagoškog standarda, razvijanju znanja, vještina, 
kompetencija, stjecanju iskustva i razmjeni dobre prakse. Za 32 programa i projekta u okviru ovog 
programa, Osječko-baranjska županija je utrošila 271.500,00 kuna. 
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Osnovne, srednje škole i učenički domovi su tijekom prošle godine provodili čitav niz 
programa i projekata u odgoju i obrazovanju, od provedbe raznih aktivnosti, unapređenja kvalitete 
odgojno-obrazovnog procesa, nacionalnih programa, do međunarodnih kolonija i ljetnih škola za koje 
su izdvojena sredstva u Proračunu županije: 

 Osnovna škola "Josip Kozarac" Josipovac Punitovački ostvarila je suradnju sa Zakladnom 
školom Maximilijana Hella iz Štiavnicke Bane, Slovačka, a provodila je i niz likovnih i 
folklornih dječjih radionica koje već godinama organiziraju i provode u suradnji s Maticom 
slovačkom Josipovac. 

 Osnovna škola Zmajevac je realizirala školski projekt "Advent u našem zavičaju" u suradnji s 
lokalnom zajednicom pa smo sufinancirali aktivnosti kroz četiri tjedna Adventa. 

 Osnovna škola Dore Pejačević Našice uložila je velike napore u poboljšanje kvalitete boravka 
u Područnoj školi Vukojevci u čemu se pridružila i Županija sufinanciranjem nabave papuča i 
ormarića za sve učenike. 

 Obrtnička škola Osijek obrazuje najveći broj učenika s teškoćama u razvoju u 
srednjoškolskom obrazovanju za sedam pomoćnih zanimanja, što je razlog uključivanja 
Županije u sufinanciranje projekta pomoći i unapređenja kvalitete školovanja učenika s 
teškoćama u razvoju što je škola iskoristila za udžbenike, stručnu literaturu, opremanje 
praktikuma i izvanučioničku nastavu. 

 Osnovna škola "Ivan Goran Kovačić" Đakovo uključena je u nacionalni projekt "Živim život 
bez nasilja - Nasilje, za nasilje nema opravdanja" u koji su uključeni svi učenici 7. i 8. razreda 
koji provode aktivnosti usmjerene izgradnji kulture nenasilja i tolerancije - interaktivna 
radionica, umjetničko-edukativni program i interaktivna parlaonica. Projekt se provodio u 
suradnji s MUP-om RH, Ravnateljstvom policije i Ministarstvom znanosti, obrazovanja i 
sporta, a sufinanciranjem se pridružila i Osječko-baranjska županija. 

 Osnovna škola Ernestinovo već godinama je jedan od organizatora Međunarodne kolonije 
mladih, koju je u 2015. godini potpomogla i Osječko-baranjska županija sufinanciranjem 
realizacije izložbenog programa u Hrvatskoj i inozemstvu. 

 Graditeljsko-geodetska škola Osijek provodi projekt Međunarodne ljetne škole hrvatskog 
jezika i kulture Faust Vrančić, koji je plod zajedničkog projekta Hrvatske gimnazije Miroslav 
Krleža iz Pečuha, Mađarska i Graditeljsko-geodetske škole Osijek, s ciljem uvođenja novih 
nastavnih metoda i strategija poučavanja hrvatskog jezika i kulture kroz zajedništvo 
inojezičnih i izvornih govornika, ali i usvajanje i razvijanje kompetencija za međuljudsku i 
interkulturalnu suradnju. Sredstvima je sufinanciran put i smještaj učenicima i nastavnicima. 

 Srednjoškolski đački dom Osijek je u okviru obilježavanja 60. obljetnice osnutka provodio 
program učeničkih radionica: radionica izrade sapuna, radionica izrade rukotvorina od 
zlatoveza, radionica izrade tradicijskih slastica, izložba likovnih radova i književni susreti, 
koje je sufinancirala i Županija. 

 Učeničkom domu "Hrvatskoga radiše" Osijek pomogli smo u organizaciji Međunarodne 
konferencije pod nazivom "Učenički dom - mjesto kvalitetnog življenja i obrazovanja", koja 
se održala u Osijeku od 29.6. do 01.07. 2015. godine. 

 

U okviru ovog programa potpomogli smo i projekte s područja predškolskog odgoja. Tako 
smo Dječjem vrtiću Osijek sufinancirali realizaciju Regionalne smotre za ostvarivanje Nacionalnog 
programa odgoja i obrazovanja za ljudska prava i demokratsko građanstvo, a Dječjem vrtiću "Regoč" 
iz Tenja smo sufinancirali prijevoz vrtićke djece u posjet Predsjednici Republike Hrvatske. 
 

Sufinancirali smo i veliki broj projekta i programa s područja visokog obrazovanja i to: 

 5. Studentski filozofski simpozij "Društvo, jezik, mit", Udruge studenata filozofije "logOS", 
Filozofski fakultet Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku; 

 Retrospektivnu izložbu Julija Knifera "Bez kompromisa", studenata Odjela za kulturologiju 
Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku. Sufinancirali smo i međunarodni interdisciplinarni 
znanstveni skup "Znanstvene, kulturne, obrazovne i umjetničke politike - europski realiteti 
(200. obljetnica rođenja Josipa Jurja Strossmayera)", koja se održao u Osijeku 18.-19. svibnja 
2015. godine okupivši više od 100 sudionika; 
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 "Tehnologijada 2015." - športsko-znanstveno natjecanje studenata tehnoloških fakulteta 
Hrvatske kao bi na istoj sudjelovali studenti Prehrambeno-tehnološkog fakulteta u Osijeku; 

 Odlazak studenata Elektrotehničkog fakulteta Osijek na "Elektrijadu" edukacijsko-sportska 
manifestacija koja je okupila više od 2500 studenata sa 20ak elektrotehničkih fakulteta, a 
održavala se od 19. do 24. svibnja 2015. u Bečićima, Crna Gora; 

 Studentskom zboru Odjela za kemiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku pomogli smo 
sufinanciranje sudjelovanja naših studenata kemije, fizike, matematike i biologije na 
"Primatijadi 2015." u Poreču; 

 Filozofskom fakultetu u Osijeku dano je pokroviteljstvo 5. Međunarodnog znanstvenog skupa 
"Hrvatski sintaktički dani" koji je okupio hrvatske jezikoslovce, ali i sintaktičke znanstvenike 
iz inozemstva, u Osijeku od 7. do 9. svibnja 2015. godine; 

 Odjelu za biologiju Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku dano je pokroviteljstvo 
obilježavanja desetogodišnjice osnutka kroz provedbu niza različitih aktivnosti - izložbe, 
znanstveno-stručna i popularna predavanja, skupovi i ekskurzija. Provodio se i projekt 
"Biolog-i-ja" na kojemu su sudjelovali učenici i nastavnici osnovnih i srednjih škola Osječko-
baranjske županije kada su obišli značajne biološke destinacije na kojima su prisutne zaštićene 
i ugrožene biljne i životinjske vrste; 

 Peti međunarodni znanstveni kolokvij "Mathematics and Children" u organizaciji Fakulteta za 
odgojne i obrazovne znanosti, koji se održao u Osijeku 29./30. svibnja 2015. Sufinancirali smo 
i projekt "Specijalizirane učionice - praktikuma za studentski rad s djecom predškolske, 
osnovnoškolske i srednjoškolske dobi" kako bi se uredio i opremio specijalizirani praktikum, 
rad studenata u istom, te okrugli stol s ravnateljima i nastavnicima srednjoškolskih ustanova; 

 19. Smotra Sveučilišta J.J. Strossmayera u Osijeku na kojoj se učenici završnih razreda 
srednjih škola imaju mogućnosti upoznati sa studijskim programima i poslovima za koje ih ti 
studiji osposobljavaju, kao i o uvjetima upisa na pojedina visoka učilišta. 

 

Sufinancirali smo i organizaciju Drugi međunarodni interdisciplinarni znanstveno-stručni skup 
"Domovinski rat i njegovi društveno-ekonomski odrazi na razvoj hrvatskog istoka" Instituta 
društvenih znanosti "Ivo Pilar", Područni ured Osijek koji se održao u Osijeku 3.-4. studenog 2015. 
godine. Produkcijskoj kući "Studio 23" sufinancirali smo projekt dokumentarnog TV serijala 
"Pobjednici" koji za temu ima rekapitulaciju Domovinskog rata, ima preporuku i odobrenje 
Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta za korištenje filmskog serijala u osnovnim i srednjim 
školama. 
 

Niz godina Športska zajednica Osječko-baranjske županije i Županija provode obuku 
neplivača koja prosječno godišnje obuhvati oko 800 učenika 5 razreda s područja Županije, dok kroz 
provjeru (sastavni dio obuke neplivača) prođe oko 1500 djece. Program se provodi po verificiranom 
programu (od strane Agencije za odgoj i obrazovanje) profesora Dražena Rastovskog, a obuhvaća 
provjeru znanja te dvadesetosatnu provedbu obuke kao i završno testiranje svih polaznika. Prošle 
godine je Športska zajednica Osječko-baranjske županije provodila projekt testiranja u okviru obuke 
neplivača, gdje je Županija sufinancirala prijevoz učenika do otvorenih i zatvorenih bazena Županije 
kako bi se testiranje i obuka proveli. "Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Osijek" 
provodi projekt Škola u prirodi i obuka neplivača u okviru kojeg smo sufinancirali izvanučioničku 
nastavu u skladu s propisima za škole čija djeca borave u objektima osječkog Crvenog križa u Centru 
za edukaciju u Orahovici i Škola u prirodu u Dječjem odmaralištu "Vila Mikica" u Splitu. 
 

Udruzi osoba s invaliditetom Našice sufinancirali smo projekt "Reci ne - nasilju", usmjerenom 
sprečavanju pojave nasilja među djecom/učenicima s posebnim naglaskom na pojavu nasilja prema 
djeci s teškoćama u razvoju. Projekt je edukacijsko-prevencijske prirode i obuhvaćao je niz radionica 
za djecu, roditelje i nastavno osoblje u osnovnim školama na području grada Našica, ali i aktivnosti 
osvješćivanja javnosti poput radio emisije na Radio postaji Našice. Udruzi srednjoškolaca Hrvatske 
sufinancirali smo rad i projekte udruge čiji su ciljevi usmjereni ka promicanju prava učenika, jačanja 
suradnje, informiranje učenika te promoviranje tolerancije, kulture različitosti i nenasilja. Hrvatskom 
društvu tamburaških pedagoga pomogli smo u radu sufinanciranjem organizacije 1. Seminara za 
nastavnike tambure i voditelje tamburaških orkestara. Društvu pedagoga tehničke kulture "Slavonija" 
Đakovo sufinancirali smo manifestaciju "Danas mali, sutra veliki majstor", u kojoj učenici i mentori 
unapređuju svoje znanje i natječu se u tehničkim disciplinama u okviru tehničkog stvaralaštva i 
modelarstva. Hrvatskom fizikalnom društvu sufinancirali smo odlazak studenata Odjela za fiziku na 
stručni studijski posjet Nuklearnoj elektrani Krško, Slovenija. 
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5. POTICANJE IZVRSNOSTI 
 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu prvi put su osigurana sredstva 
kojima potičemo izvrsnost kroz sufinanciranje odlazaka na međunarodna natjecanja i smotre, 
sufinanciranje učenicima i studentima troškova ljetne škole, seminara, simpozija ili stručne prakse za 
što su dobili djelomične stipendije, za sufinanciranje studijskih putovanja i ostalih programa i 
projekata fizičkih osoba i odgojno-obrazovnih ustanova i koje svojim radom, programima i projektima 
potiču izvrsnost i ostvaruju izvanredne rezultate. Osječko-baranjska županija je tijekom 2015. godine 
utrošila 195.590,00 kuna na 46 programa i projekata u okviru ovog programa. 
 

Osnovna škola Ljudevita Gaja Osijek bila je organizator druge županijske smotre plesnog 
stvaralaštva osnovnih škola Osječko-baranjske županije "2. KORAK - OBŽ", gdje se Županija 
dodatno uključila sufinanciranjem troškova prijma sudionika i povjerenstva. U Valpovu je 29. travnja 
2015. godine održana 3. Državna smotra saksofonista osnovnih i srednjih glazbenih škola Hrvatske, pa 
smo sufinancirali domaćinstvo Osnovne škole M.P. Katančića, Valpovo. Pomogli smo i da izvrsnim 
učenicima Osnovne škole J.J. Strossmayera Trnava i Osnovne škole Bijelo Brdo. Naime, učenici 
Osnovne škole J.J. Strossmayera Trnava sudjelovali su na državnom natjecanju u znanju i kreativnosti 
"Čitanjem do zvijezda", dok je Osnovna škola Bijelo Brdo sudjelovala na Državnom prvenstvu u 
odbojci (29.04.-01.05.2015., Poreč). Sufinancirali smo rad s nadarenim učenicima iz područja 
prirodoslovlja I. gimnaziji Osijek, rad s nadarenim učenicima iz područja stranih jezika III. gimnazije 
Osijek, i pripremu učenika III. gimnazije Osijek za sudjelovanje na Olimpijadi iz kemije (lipanj 2015., 
Dubrovnik) i fizike (srpanj 2015., Indija). Gimnazija A.G. Matoša Đakovo provodila je program rada s 
darovitim učenicima u STEM području, pa smo im pomogli sufinanciranjem opremanja kabineta 
STEM grupe predmeta. Učenica Ekonomske škole "Braća Radić" Đakovo, Petra Tomić s mentoricom 
sudjelovala je na 36. Danu tipkovnice svjetskom natjecanju u deseteroprstnom slijepom pisanju na 
tipkovnici koje se održalo u okviru kongresa Intersteno od 17.-24.07.2015. u Budimpešti, Mađarska, 
pa smo sufinancirali njihovo sudjelovanje na natjecanju. Sufinancirali smo i sudjelovanje učenika 
Ekonomske i upravne škole Osijek na međunarodnom finalu natjecanja "Festival pameti" (Novi Sad, 
Srbija) i sudjelovanje školske vježbeničke tvrtke na državnom natjecanju "Mladi poduzetnik" (Krk, 
Hrvatska). Izvrsnost Glazbene škole Franje Kuhača Osijek nagradili smo sufinanciranjem IX. EPTA 
natjecanja za mlade pijaniste, koje je održano u Osijeku od 7. do 11. travnja 2015. godine. 
 

Izvrsnost s područja glazbe sufinancirali smo i zboru mladih VIS Trinity koji djeluje pri župi 
Presvetog Trojstva u Čepinu kojima je kao pobjednicima Uskrsfesta i Hosana Festa odobren projekt 
snimanja spota za pjesmu "Kad gori pod nogama", u suradnji s Croatia Records za CMC televiziju. 
Školski zbor Gimnazije A.G. Matoša Đakovo od 1997. godine ostvaruje izvanredne rezultate na 
županijskim, regionalnim, državnim  natjecanjima i Glazbenim svečanostima hrvatske mladeži, pa 
smo im pomogli sufinanciranjem troškova vezanim uz aktivnosti zbora: od partitura, nastupnih odjela 
do troškova prijevoza na natjecanja u 2015. godini. 
 

U okviru ovog programa poticali smo i izvrsnost škola u rezultatima i provedbi EU projekata. 
OŠ Bilje ima bogato iskustvo i uspješnost u provedbi EU projekata i trenutno je jedina osnovna škola 
koja sudjeluje u ovom EU programu, gdje su nastavnici i učenici iz 8 europskih zemalja u okviru 
projekta posjetili Osječko-baranjsku županiju 27. svibnja 2015. godine, što je sufinancirala i Županija. 
Elektrotehnička i prometna škola Osijek je izrazito aktivna u provedbi aktivnosti kroz nekoliko EU 
projekata, pa smo sufinancirali dio troškova koji nije pokriven u okviru projekta "Učim, poučavam, 
radim" gdje su se 18 učenika i 12 nastavnika stručno usavršavali u strukovnim školama i bili na 
stručnoj praksi u Irskoj i Velikoj Britaniji. Troškove puta u okviru EU Erasmus+ projekta sufinancirali 
smo i Strojarskoj tehničkoj školi Osijek za 16 učenika i dva nastavnika koji su tijekom travnja 2015. 
godine provesti 2 tjedna na praksi u Njemačkoj. 
 

Sufinancirali smo i studijska putovanja Osnovne škole Retfala, Osijek gdje su učenici posjetili 
Nacionalnu i sveučilišnu knjižnicu i tvrtku Pliva u okviru naprednih sadržaja Programa građanskog 
odgoja i poduzetništva, zatim studijsko putovanje u Pulu članova Učeničke zadruge Dalya Srednje 
škole Dalj i studijsko putovanje "Obrazovanjem i znanošću do uspjeha" (Kopenhagen, Danska, 12.04.-
16.04.2015. godine) nastavnicima Medicinske škole Osijek. 
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Osnovnoj školi "Dobriša Cesarić" Osijek pomogli smo u izdavanju knjige "Nevine priče" 
višestruko nagrađivane učenice Neve Kanižaj. Sufinancirali smo i prvi program osposobljavanja 
pomoćnika u nastavi na visokom učilištu u Republici Hrvatskoj, Fakultetu za odgojne i obrazovne 
znanosti u Osijeku koji je sredstva iskoristio za izdavanje prvog priručnika u svrhu educiranja 
pomoćnika u nastavi i edukacije prve grupe polaznika. Pomogli smo i Hrvatsko fizikalno društvo - 
Podružnica Osijek organiziralo je 10. Zimsku školu fizike koja je okupila preko 200 najboljih učenika 
i učenica fizičara osnovnih škola i 70 nastavnika iz cijele Osječko-baranjske županije kako bi 
zadovoljili njihov interes za fiziku i dodatno ih potaknuli da za svoj poziv odaberu prirodne ili 
tehničke znanosti. DOKKICI dječjoj osječkoj kreativnoj kućici osigurali smo sredstva za Festival 
učeničkih igrokaza "POZOR! Plivamo na sceni", koji okuplja uspješne osnovnoškolske dramske 
skupine Županije povodom Svjetskog dana kazališta za djecu i mlade i Svjetskog dana lutkarstva. 
 

Ovim programom omogućili smo individualno poticanje izvrsnosti, pa smo u okviru ovog 
programa sufinancirali aktivnosti fizičkim osobama radi poticanja i/ili ostvarivanja izvanrednih 
rezultata: 
 Tei Arvaj, učenici III. gimnazije Osijek, državnoj prvakinji i dobitnici srebrne medalje na 

IJSO-Međunarodnoj juniorskoj znanstvenoj olimpijadi 2-11. studenog 2015. Deago, Južna 
Korea za sudjelovanje u ljetnoj školi priprema za kvalifikacije hrvatskog olimpijskog tima za 
Međunarodnu juniorsku prirodoslovnu olimpijadu, Prirodoslovnu olimpijadu Europske unije i 
Mediteransko natjecanje mladih matematičara i sam odlazak na Olimpijadu. 

 Dominiku Miloševiću, državnom prvaku u sviranju tamburice, najboljem mladom tamburašu u 
Hrvatskoj, višestrukom pobjedniku regionalnih susreta mladih glazbenika, prvaku na 
međunarodnom natjecanju Grand prix održanog u Subotici 24. travnja 2015. godine i ujedno 
učeniku OŠ Matije Petra Katančića Valpovo, za sufinanciranje kupovine instrumenta - 
bisernica. 

 Luki Juriša i Dominiku Tatai, vrsnim mladim glazbenicima na instrumentima brač i bisernica, 
za sudjelovanje na Međunarodnoj ljetnoj glazbenoj školi Pučišća, otok Brač od 10. do 20. 
srpnja 2015. godine. 

 Marti Skelac učenici II. razreda opće gimnazije Srednje škole u Valpovu za pomoć i 
sufinanciranje obrazovnih i životnih troškova jednogodišnjeg školovanja u Škotskoj koji je 
osvojila na natječaju foruma za slobodu odgoja i Dollar Academy gimnazije. 

 Ivanu-Ani Grgić, učeniku III. gimnazije Osijek,  za sufinanciranje opreme i materijala za 
nastavak ostvarivanja izvrsnih rezultata u informatici, robotici i izvanškolskim aktivnostima. 

 Petri Plavšić i Jeleni Samac iz Osijeka, izvrsnim učenicama 1. razreda II. gimnazije u Osijeku 
za sufinanciranje putovanja na "Rotary Youth Leadership Awards" u Izrael, gdje su učenice 
predstavljale Osječko-baranjsku županiju i Hrvatsku na radionicama za mlade o managementu 
(28.03.2015. do 02.04.2015. godine., Izrael). 

 Luki Banoviću, maturantu Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, za 
sufinanciranje Ljetne škole znanosti u Višnjanu. 

 Matku Smolčiću, nekadašnjem učeniku III. gimnazije i Glazbene škole Franje Kuhača, danas 
studentu Muzičke akademije u Zagrebu - smjer fagot u klasi prof. Žarka Perišića, za projekt 
pripreme za natjecanje "Internationaler aeolus Blaserwett Bewerb", Dusseldorf, Njemačka od 
14. do 20 studenog 2015. godine. 

 Ivani Vukojević, iz Osijeka, studentica II. godine Muzičke akademije u Zagrebu, dobitnici tri 
prve regionalne i tri prve državne nagrade, te laureatu na natjecanju Flauta Aurea i članici 
Zagrebačkog ansambla flauta za sufinanciranje kupovine instrumenta - flauta. 

 Ivanu Lončaru, studentu 2. godine Elektrotehničkog fakulteta, za sufinanciranje dijela 
troškova IAESTE stručne prakse u Islington College, Nepal. 

 Saneli Tošić Ljubičić, učiteljici povijesti, za sufinanciranje troškova Ljetne škole o holokaustu 
na Columbia University, New York, SAD. 

 Mateji Hržica, studentici Elektrotehničkog fakulteta, za sufinanciranje odlaska na 
međunarodnu razmjenu u Pittsburg, SAD. 

 Matei Matić, studentici Umjetničke akademije u Osijeku, za sufinanciranje sudjelovanja na 
natjecanju pijanista u Moskvi, Rusija. 
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 Lidiji Petrović, studentici na Filozofskom fakultetu u Zagrebu, za sufinanciranje studentske 
razmjene u području interkulturalnog obrazovanja na UNICAMP sveučilištu, Campinas, 
Brazil. 

 Ivanu Martinoviću, studentu 2. godine Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku, za sufinanciranje 
IAESTE stručne prakse u Mangore, Indija. 

 Sanji Mamić, Drenje, studentici Socijalne pedagogije na Edukacijsko-rehabilitacijskom 
fakultetu u Zagrebu, za sufinanciranje studentske razmjene s Odjelom za kriminologiju na 
američkom sveučilištu Indiana State University u Indiani, SAD. 

 Vedranu Mesariću iz Osijeka, doktorandu Doktorskog studija na Sveučilištu u Beču, Odsjek 
radnog i socijalnog prava, za pokrivanje dijela putnih troškova za sudjelovanje na simpoziju 
"Briga o starijima u društvima koja stare" koji se održao u Pekingu, Kina, 21. i 22. travnja 
2015. godine. 

 Sonji Jurman za sufinanciranje troškova edukacije i uspješno završavanje jednogodišnjeg 
programa Art terapije u Zagrebu što će pridonijeti podizanju kvalitete socijalnih i terapijskih 
usluga na području Valpovštine. 

 Davoru Klobučaru za projekt "Matematika naša svagdašnja", tiskanje knjige koja na 
zanimljiviji i noviji način približava matematiku i kojom je autor nagradio najbolje sudionike 
Županijskog natjecanja iz matematike. 

 
 
6. SUFINANCIRANJE OPREMANJA ŠKOLSKIH KNJIŽNICA OBAVEZNOM 

ŠKOLSKOM LEKTIROM OSNOVNIH ŠKOLA 
 

Radi što bolje opremljenosti školskih knjižnica s dovoljnim brojem knjiga jednog naslova, 
Osječko-baranjska županija sufinancirala je u školskoj godini 2014./2015. nabavku obavezne školske 
lektire za učenike od I. do VIII. razreda osnovne škole. Projekt je realiziran na način da se svakoj školi 
doznačio određeni iznos za nabavku školske lektire. Visina iznosa ovisila je o ukupnom broju učenika. 
 

Na području Osječko-baranjske županije u školskoj godini 2014./2015. u osnovnim školama 
kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, bilo je 15.625 učenika, i po svakom učeniku doznačen 
iznos od 4,00 kune. Ukupno je za realizaciju ovog programa utrošeno 62.500,00 kune. 
 
 
7. SUFINANCIRANJE NABAVE UDŽBENIKA ZA OSNOVNE I SREDNJE ŠKOLE 

SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 
 

Udžbenici čine veliku stavku u ionako malim prihodima kućanstava, dok su naročito pogođeni 
učenici čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Ovim programom cilj je bio osigurati 
jednake mogućnosti obrazovanja sufinancirajući najviše 50% troškova obaveznih udžbenika i opreme 
sukladno raspoloživim sredstvima. Financijska sredstva namijenjena su za sufinanciranje nabave 
udžbenika učenicima osnovnih i srednjih školu socijalno ugrožene kategorije građana s prebivalištem 
na području Osječko-baranjske županije. Cilj je bio pomoći u osiguravanju uvjeta školovanja 
učenicima koji žive u obiteljima koje primaju zajamčenu minimalnu naknadu temeljem Uvjerenja 
Centra za socijalnu skrb u visini do najviše 50% u odnosu na cijenu udžbenika sukladno raspoloživim 
financijskim sredstvima. 
 

Sredstva u iznosu od 590.150,60 kuna isplaćivala su se temeljem zahtjeva korisnika s 
priloženom odgovarajućom dokumentacijom, po rješenju župana, temeljem Pravilnika o načinu 
provedbe postupka sufinanciranja nabave školskih udžbenika u školskoj godini 2015./2016. 
("Županijski glasnik" broj 8/15.). Ukupno je pristiglo 1095 zahtjeva od kojih je 1045 pristiglo u 
zadanome roku uz svu potrebnu dokumentaciju. 
 

S obzirom da je pristiglo daleko manje zahtjeva od očekivanog, svim korisnicima (učenicima) 
s prihvatljivim zahtjevima, isplaćena su sredstva u visini od 50% iznosa cijene kompleta udžbenika za 
odgovarajući razred. 
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8. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 
 

Programom Vlade Republike Hrvatske 2011. - 2015. u okviru Politike za mlade određeno je 
da bi bolje obrazovanje i lakši ulazak u svijet znanja trebao uključivati provedbu ukupnog obrazovnog 
sustava koji će u konačnici osigurati kvalitetno, dostupno i cjeloživotno obrazovanje za mlade, uz 
povezivanje obrazovanja s gospodarskom strategijom i radnim mjestima. Radi ostvarenja jednake 
dostupnosti obrazovanja za mlade Vlada Republike Hrvatske od rujna 2012. godine u kontinuitetu 
donosi Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola 
kojom određuje kriterije i način sufinanciranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika srednjih 
škola. Tijekom 2015. godine Vlada RH je donijela Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova 
javnog prijevoza redovitih učenika srednjih škola u razdoblju siječanj-lipanj 2015. ("Narodne novine" 
broj 1/15.) i Odluku o kriterijima i načinu financiranja troškova javnog prijevoza redovitih učenika 
srednjih škola u razdoblju rujan-prosinac 2015. ("Narodne novine" broj 96/15.). Za svaku od 
navedenih Odluka, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta (dalje: Ministarstvo) izradilo je Upute o 
načinu provođenja Odluke. S ciljem pridonošenja ostvarenju intencije Odluke Vlade RH, Osječko-
baranjska županija se uključila u sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike 
srednjih škola i to u iznosu 5% cijene mjesečne učeničke karte utvrđene kao temelj za sufinanciranje 
prema Odluci Vlade. 
 

Program sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola tijekom 2015. godine 
povodio se temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom država sufinancira 75% cijene 
mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak, odnosno za učenike iz obitelji korisnika zajamčene 
minimalne naknade ili pomoći za uzdržavanje s područja oštećenih ili uništenih poplavom, država 
financira 100% cijene mjesečne učeničke karte. Osječko-baranjska županija je sufinancirala prijevoz 
redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području Županije u iznosu od 5% cijene mjesečne 
učeničke karte za autobus odnosno vlak. 
 

Sufinancirani prijevoz preko Ministarstva prosječno je koristilo 6.800 učenika mjesečno, dok 
je Županija sufinancirala prosječno 6.450 učenika. Razlika u broju učenika proizlazi iz činjenice 
različitosti kriterija. Naime, Ministarstvo sufinancira prema području školovanja, znači sve učenike 
koji pohađaju srednju školu na području naše županije, dok Županija sufinancira učenike s 
prebivalištem na području Županije, a isti su se školovali kako u našoj županiji, tako i u susjednim 
županijama. Ukupan iznos sredstava utrošen za prijevoz redovitih učenika srednjih škola na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje siječanj-prosinac 2015. godine iznosi 28.924.979,68 kunu, od 
toga je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta doznačilo iznos od 27.218.956,21 kunu, dok je 
Osječko-baranjska županija utrošila 1.706.023,47 kuna vlastitih sredstava. 
 
 
9. PROGRAM ISPRAĆAJA MATURANATA 
 

Ispraćaj maturanata, u Osječko-baranjskoj županiji je pozitivan i hvale vrijedan primjer 
organiziranosti mladih i kao takav je već deset godina izuzetno dobro prihvaćen od samih maturanata, 
njihovih roditelja, škola te stanovnika svih gradova Osječko-baranjske županije, a kao pozitivan 
primjer popraćen je i od strane medija. 
 

U Osječko-baranjskoj županiji 20. svibnja 2015. godine Quadrillu je plesalo 3.200 maturanata, 
u Osijeku, Našicama, Valpovu, Donjem Miholjcu, Đakovu i Belom Manastiru. 
 

Program ispraćaja maturanata posljednjeg dana nastave započeo je doručkom u njihovim 
školama i školskim programom ispraćaja, uslijedilo je okupljanje maturanata, nakon čega je točno u 
12:00 sati uslijedilo plesanje Quadrille. Nakon plesa nastala je milenijska fotografija osječkih 
maturanata koji su svojim tijelima duž Županijske ulice ispisali "Lege 2015". 
 
 



 23

Slika 1. Milenijska fotografija5 
 

 
 
 

Projekt je u 2015. godini bio izrazito zahtjevan u organizacijskom pogledu, obuhvaćao je od 
učenja plesa Quadrille u samim školama, organiziranje generalnih proba u svakom od navedenih 
gradova i koordinaciju događaja do osiguranja financijskih sredstava. 
 

Osječko-baranjska županija je osigurala sredstva u iznosu od 213.750,00 kuna za sve elemente 
ovoga projekta, kako za trošak obuke plesa, tehniku, oglašavanje i druge troškove, tako i za majice i 
kišobrane koji su maturantima ostali u trajnom vlasništvu kao uspomena na ovaj dan i jedinstveni 
projekt. 
 
 
10. SUFINANCIRANJE OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA NA ŽRTVU VUKOVARA 
 

U 2015. godini za realizaciju Programa sufinanciranja projekta obilježavanja Dana sjećanja na 
žrtvu Vukovara u osnovnim i srednjim školama u Proračunu Županije utrošeno je 28.692,50 kuna. 
Svijeće su se palile 17. studenoga 2015. godine duž Vukovarske ulice, prema rasporedu koji je 
dogovoren sa školama. Županija je osigurala sredstva za 4.600 lampiona koje su upalili učenici 
srednjih škola, a Grad Osijek je osigurao sredstva za isti broj lampiona koje su upalili učenici 
osnovnih škola s područja grada Osijeka. Ovim programom dostojanstveno smo se sjetili svih palih 
branitelja i civilnih žrtava, ali i Grada čija je žrtva u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske postala 
nacionalni simbol jedinstva i ponosa hrvatskog naroda. 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 5 http://www.osijek031.com/galerija/thumbnails.php?album=2007 
 



 24

Slika 2. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara6 
 

 
 
 
11. EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 
 

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta objavilo je Otvoreni poziv za dostavu projektnih 
prijedloga HR.2.2.04 "Osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i 
srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama", koji se sukladno propozicijama natječaja financira 
iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-
2013. Sredstva za financiranje projekata u okviru ovog poziva na dostavu projektnih prijedloga u 
iznosu od 30.800.000,00 kuna su bila osigurana iz sredstava Europskog socijalnog fonda, te iz 
sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske. 
 

Po pozivu su prihvatljivi prijavitelji bili osnivači osnovnih i srednjih škola (jedinice lokalne 
samouprave, jedinice područne (regionalne) samouprave), dok su prihvatljivi partneri organizacije 
civilnog društva čija je jedna od osnovnih djelatnosti usmjerena na područje skrbi o učenicima s 
teškoćama, ustanove za obrazovanje odraslih, visoka učilišta, agencije nadležne za odgoj i 
obrazovanje, agencije za posredovanje pri zapošljavanju, lokalne i regionalne razvojne agencije i 
redovite i posebne osnovnoškolske/srednjoškolske ustanove. 
 

U svrhu izjednačavanja mogućnosti za potpuno uključivanje učenika s teškoćama u život 
zajednice kojoj pripadaju, tijekom njima primjerenog odgoja i obrazovanja te podizanja kvalitete 
njihova života, Osječko-baranjska županija je sukladno uvjetima Otvorenog poziva za dostavu 
projektnih prijedloga prijavila i dobila projekt "Učimo zajedno" - osiguravanje pomoćnika u nastavi 
djeci s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske županije. 
 

U nastavku navodimo sažetak provedenog projekta "Učimo zajedno" sukladno Ugovoru o 
dodjeli bespovratnih sredstava HR.2.2.04-017 Učimo zajedno, Klasa: 910-04/14-14/22, Urbroj: 332-
01-00/16-14-01: 
- Prijavitelj: OBŽ; partneri: Udruga djece i mladih s poteškoćama "Zvono" Belišće, Udruga 

osoba s invaliditetom Našice, Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, 
Učiteljski fakultet Osijek i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje. 

- Vrijeme provedbe: 01. rujan 2014. - 31. kolovoz 2015. godine 
- Ciljevi: 

1. Unaprijediti socijalno uključivanje djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja i 
samim tim osigurati 60 pomoćnika u nastavi za 61 učenika/učenicu s teškoćom; 

2. Uspostaviti mehanizam međusektorske suradnje ključnih dionika na razini županije u 
provedbi socijalne inkluzije djece i mladih; 

3. Smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije. 
                                                 
6Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas", 17.11.2015.; http://ss-trg-kom-dmilas-
os.skole.hr/?news_hk=1&news_id=348&mshow=290  
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- Očekivani rezultati: Poboljšati socijalnu uključenost kroz inkluzivno obrazovanje za najmanje 
60 djece, povećati razinu znanja i vještina 60 nezaposlenih osoba i učiniti ih konkurentnijim 
na tržištu rada. 

- Elementi projekta: selekcija i edukacija osoba za pomoćnike učenicima s teškoćama, 
neposredan rad pomoćnika učenicima s teškoćama, izrada priručnika "Učimo zajedno" za 
odgojno-obrazovni rad s djecom s teškoćama, promidžba i vidljivost, te upravljanje projektom 
i administracija. 

- Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 3.103.340,00 kn za što je 100% financiranje osigurano 
iz sredstava Europskog socijalnog fonda te iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. 

 
Projektom je 61 učenik s teškoćom u razvoju u osnovnim školama Županije imao pomoćnika 

u nastavi tijekom školske godine 2014/2015., 60 nezaposlenih je educirano i zaposleno na projektu 
temeljem ugovora o radu na određeno vrijeme i umreženo je 6 dionika različitih sektora. Nakon 
provedbe svih aktivnosti ukupna vrijednost projekta iznosila je 2.777.793,07, odnosno 672.064,52 
kune u 2014. i 2.105.728,55 kuna u 2015. godini. 
 
 
12. STIPENDIRANJE UČENIKA I STUDENATA 
 

Osječko-baranjska županija stipendira učenike i studente od 2002./03. školske odnosno 
akademske godine. Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 
učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ispunilo je svoju svrhu, na učenike i 
studente djeluje poticajno jer ih podržava u postizanju visokog prosjeka ocjena, značajnih rezultata na 
natjecanjima, a veći broj studenata diplomira znatno ranije od predviđenog zakonskog roka nakon 
čega veći broj nastavlja poslijediplomski studij, a velika većina se i zapošljava u Osječko-baranjskoj 
županiji. U Proračunu za 2015. godinu za stipendiranje učenika i studenata bilo je predviđeno 
1.140.000,00 kuna, dio za ugovorne obveze iz prethodnih godina, a dio za nove stipendiste od rujna, 
odnosno listopada 2015. godine. Od toga je iznosa za akademsku godinu 2014./15. u 2015. godini 
korisnicima isplaćeno ukupno 717.700,00 zaključno s isplatom učenicima za lipanj, a studentima za 
srpanj. Do kraja kalendarske godine isplaćen je učenicima i studentima preostali dio stipendija za 
akademsku godinu 2014./15. u iznosu od 383.400,00 kuna. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. 
godine za stipendije učenicima i studentima isplaćeno je ukupno 1.101.100,00 kuna. 
 

U školskoj, odnosno akademskoj godini 2015./16. temeljem Natječaja dodijeljeno je ukupno 
131 stipendija i to za 78 učenika (65 darovitih učenika i 13 učenika koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja) i 53 studenta (30 darovitih studenata i 23 studenta koji se obrazuju za deficitarna 
zanimanja). 
 
 
13. POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 
 

Osječko-baranjska županija dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij od 2002./03. 
akademske godine. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja 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. U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. 
godinu za potpore za poslijediplomski studij bilo je predviđeno 300.000,00 kuna. Temeljem Natječaja 
za dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij dodijeljene su potpore i potpisani su ugovori s 61 
kandidatom kojima je isplaćeno ukupno 299.776,95 kuna. 
 
 
14. STUDENTSKI KREDITI 
 

Županija je objavila Javni poziv za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju kamata za 
akademsku godinu 2014./15. na temelju kojeg je odobreno i realizirano 11 kreditnih zahtjeva ukupne 
vrijednosti 1.133.730,00 kuna. U listopadu 2015. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu 
studentskih kredita za akademsku godinu 2015./16. te je u tijeku prikupljanje zahtjeva studenata. 
 

Za subvenciju kamata utrošeno je 27.030,59 kuna. 
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15. EU PROJEKTI - UČIMO ZAJEDNO 2 
 

Na području Županije u samo 52 redovite osnovne škole kojih je Županija osnivač, 
evidentirano je 638 djece s teškoćama u razvoju. Osnovne i srednje škole neophodnu potrebu za 
pomoćnicima u nastavi izrazile su za 194 učenika s teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim 
školama. S obzirom na tešku gospodarsku situaciju, Županija nije u mogućnosti osigurati vlastita 
sredstva za ovu namjenu, ali je i ove godine prijavila projekt "Učimo zajedno 2", nastavak 
prošlogodišnjeg projekta, u okviru Otvorenog poziva za dostavu projektnih prijedloga UP.03.2.1.01 
"Osiguravanje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u 
razvoju u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama", koji se sukladno 
propozicijama natječaja financira iz Europskog socijalnog fonda u sklopu Operativnog programa 
Razvoj ljudskih potencijala 2014.-2020. 
 

Sredstva u iznosu od 55.000.000,00 kuna su osigurana iz sredstava Europskog socijalnog 
fonda, te iz sredstava Državnog proračuna Republike Hrvatske, no prijavitelji imaju obvezu 
sufinanciranja prema stupnju razvijenosti sukladno Odluci o razvrstavanju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave prema stupnju razvijenosti ("Narodne novine" broj 158./13.) kako slijedi: 
 

 
Po pozivu su prihvatljivi prijavitelji bili samo osnivači osnovnih i srednjih škola. Partnerstvo 

na projektu je bilo obavezno, odnosno prijavitelj mora djelovati u partnerstvu sa redovitim/posebnim 
osnovnoškolskim /srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama čiji učenici sudjeluju u projektu. 
 

U nastavku navodimo sažetak projekta "Učimo zajedno 2" - osiguravanje pomoćnika u nastavi 
djeci s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-
baranjske županije, sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju 
iz Fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020., KLASA:910-04/15-16/153, URBROJ:332-08-
02/14-15-1: 
- Prijavitelj: OBŽ; 
- Partneri: 39 osnovnih škola, 4 srednje škole i Regionalna razvojna agencija Slavonije i 

Baranje d.o.o. 
- Ciljevi: 

1. Unaprijediti socijalno uključivanje djece s teškoćama u redovit sustav obrazovanja i 
samim tim osigurati 68 pomoćnika u nastavi za 87 učenika/učenica s teškoćom u razvoju; 

2. Smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske županije; 
3. Uspostaviti mehanizam međusektorske suradnje ključnih dionika na razini županije u 

provedbi socijalne inkluzije djece i mladih. 
- Očekivani rezultati: Poboljšati socijalnu uključenost kroz inkluzivno obrazovanje za najmanje 

87 djece, povećati razinu znanja i vještina 68 nezaposlenih osoba i učiniti ih konkurentnijim 
na tržištu rada. 

- Elementi projekta: selekcija osoba za pomoćnike u nastavi i stručne komunikacijske 
posrednike učenicima s teškoćama u razvoju i program uvođenja u rad, rad pomoćnika u 
nastavi / stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u razvoju, promidžba i 
vidljivost, te upravljanje projektom i administracija. 

- Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 2.615.750,00 kn za što je 95% financiranja osigurano 
iz sredstava Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna Republike Hrvatske 
(2.475.750,00 kuna), a 5% su sredstva Osječko-baranjske županije (140.000,00 kuna). 
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Projektom su ravnomjerno obuhvaćeni učenici-korisnici sa svih područja: područje osječkog 
okružja, područje grada Donjeg Miholjca i okolice, Đakova i okolice, Valpova i okolice, Našica i 
okolice i područja Baranje - njih 87, za koje su iz projekta osigurani pomoćnici tijekom školske godine 
2015./2016. Za provedbu elemenata projekta u 2015. godini utrošeno je 788.462,08 kuna, 747.116,37 
kuna iz Europskog socijalnog fonda i Proračuna RH (95%) i 41.345,71 kunu županijskih sredstava 
(5%). 
 
 
16. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE OBJEKATA I OPREME U ŠKOLSTVU 
 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2015. godinu osigurana su sredstva za 
investicijsko održavanje objekata i opreme u školstvu. Ovim programom obuhvaćeno je financiranje 
tekućeg i investicijskog održavanja i opremanja u školstvu Osječko-baranjske županije, a prema 
zahtjevima i obrazloženjima škola u tijeku školske godine. Cilj programa je povećati standard školskih 
ustanova radovima na tekućem i investicijskom održavanju te opremanjem školskih ustanova. 
 

U Proračunu za 2015. godinu za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva za tekuće i 
investicijsko održavanje školskih ustanova u iznosu 392.773,00 kune. 
 

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih ustanova realizirana su u iznosu 
392.386,50 kuna. Navedena sredstva potrošena su na građevinske radove i popravke instalacija. Na 
OŠ "J. Kozarac" Josipovac Punitovački i OŠ Dore Pejačević, Našice popravljen je krov, a u OŠ "J. 
Kozarac" Josipovac Punitovački PŠ Jurjevac i PŠ Punitovci uvedeno je centralno grijanje na plin. 
Izmjena rasvjete izvedena je u OŠ Draž PŠ Batina i OŠ V.Nazor Feričanci. U OŠ "A. Harambašić" 
Donji Miholjac popravljena je plinska instalacija. U OŠ M. Cepelića Vuka preuređen je sanitarni čvor 
za učenike s poteškoćama. 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 
 

Kao što je vidljivo iz ovog Izvješća Osječko-baranjska županija ulaže znatna sredstva u 
programe javnih potreba u školstvu te samim  time, a u skladu s financijskim mogućnostima podiže 
pedagoški standard u školama na svom području iznad minimalnog standarda. 
 

U prilog navedenom govori i činjenica da 113.740.798,78 kuna utrošenih na 16 programa u 
okviru Programa javnih potreba u školstvu čini 30,96% proračuna Osječko-baranjske županije. Izvori 
za osiguranje sredstava za izvršenje Programa vidljivi su na grafikonu 1. 
 

Grafikon 1. Izvori osiguranja sredstava Programa javnih potreba u školstvu 
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Izvorna sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije osigurala su realizaciju različitih 
programa: Organizacija i izvođenje natjecanja i smotri,  Programi i projekti u osnovnim i srednjim 
školama, Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju, Poticanje izvrsnosti, Sufinanciranje 
opremanja školskih knjižnica obaveznom školskom lektirom u osnovnim školama, Sufinanciranje 
nabave udžbenika za osnovne i srednje škole socijalno ugroženim građanima, Sufinanciranje 
međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, Ispraćaj maturanata, Sufinanciranje obilježavanja 
Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, Stipendiranje učenika i studenata, Poslijediplomski studij, 
Studentski krediti, EU projekti - Učimo zajedno 2 (5% sufinanciranja), Investicijsko održavanje 
objekata i opreme u školstvu, što je u udjelima prikazano na grafikonu 2. 
 

Grafikon 2. Programi financirani izvornim sredstvima Županije 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Uključivanjem velikog broja učenika u različite dodatne aktivnosti iz područja prirodnih i 
društvenih znanosti (pojedini nastavni predmeti), kulture, umjetnosti i strukovnih zanimanja, postižu 
se i vrlo značajni odgojni rezultati. Uz svu potporu Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta, 
Osječko-baranjske županije pa i jedinica lokalne samouprave, ovakvi rezultati ne bi mogli biti 
ostvareni da nema nesebičnog zalaganja i entuzijazma stručnjaka, učitelja i nastavnika u školama, koji 
često izvan svojih radnih obveza rade s učenicima i pridonose postizanju vrlo vrijednih obrazovnih, ali 
i odgojnih rezultata. Kako se povećava broj izvannastavnih aktivnosti u Programu Ministarstva 
znanosti, obrazovanja i sporta, tako se šire i programi i područja natjecanja i smotri u Programu javnih 
potreba u školstvu za područje Osječko-baranjske županije. Sve veći broj strukovnih natjecanja, 
kojima je cilj izgraditi izvedbeni, poduzetnički i stvaralački način mišljenja te pripremiti i osposobiti 
učenike za njihovo daljnje školovanje i svijet tržišta rada, jasno govori da je praktična primjena znanja 
već odavno prepoznata kao važna i nezamjenjiva u odgoju i obrazovanju, kako pojedinaca tako i 
društva u cjelini. Osječko-baranjska županija sudjeluje u organizaciji, provedbi i financijski prati 
natjecanja, te na taj način uvelike doprinosi da natjecanja budu na visokoj organizacijskoj i stručnoj 
razini. 
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Osim natjecanja i smotri, učenici se sve češće okupljaju oko pojedinih projekata koje sami 
osmišljavaju i ostvaruju, a značajni su za lokalnu i regionalnu sredinu. Mišljenja smo da bi takve 
projekte trebalo posebno poticati jer okupljaju veliki broj učenika oko sadržaja koji ih zanimaju, 
razvijaju suradničke oblike rada, a ujedno naglašavaju važnost svakog pojedinca u složenoj interakciji 
međuljudskih odnosa. Osim što mladima omogućuju osmišljeno, kreativno i produktivno korištenje 
slobodnog vremena, pripremaju ih za kvalitetniji život u demokratskom društvu. Dakako, škola kao 
subjekt s vrlo snažnim odgojnim mogućnostima ne smije, niti može ostati izvan toga. Potpora 
provođenju programa i projekata u osnovnim i srednjim školama, šire u odgoju i obrazovanju ima za 
cilj pridonijeti kreativnom promišljanju i učenju, stvaranju temelja za cjeloživotno učenje i 
obrazovanje, čime smo korak bliže stvaranju društva znanja koje je konkurentno i kompetentno na 
europskom tržištu. Sustavno pomaganje i promoviranje mladih i talentiranih učenika i studenata, kao i 
ustanova u kojima djeluju, što smo realizirali u okviru programa Poticanje izvrsnosti, u današnjim 
socio-gospodarskih uvjetima je neophodno za kontinuirano ostvarivanje izvanrednih rezultata svakog 
od njih. 
 

Značajna je i činjenica da sve veći broj škola sudjeluje u pripremi i provedbi EU projekata, 
čime se stvara kritična masa "iskusnih" dionika i vrelo ideja, što će se vjerujemo izroditi u kvalitetne 
projektne prijedloge za financiranje iz  programa Europske unije za razdoblje 2014. - 2020. godine. 
Osječko-baranjska županija od jeseni 2014. godine provodi projekte financirane iz Europskog 
socijalnog fonda i Proračuna Republike Hrvatske "Učimo zajedno" i "Učimo zajedno 2" kojima 
osiguravamo pomoćnike u nastavi u osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama Osječko-
baranjske županije. Na taj način pridonosimo osiguranju uvjeta za poboljšanje obrazovnih postignuća, 
uspješniju socijalizaciju i emocionalno funkcioniranje naših učenika s teškoćama, ali i povećavamo 
razinu znanja i vještina nezaposlenih osoba čineći ih konkurentnijim na tržištu rada. 
 
 


