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U Slavonskoj regiji koja obuhvaća 5 slavonskih županija (Osječko-baranjsku, Vukovarskosrijemsku, Brodsko-posavsku, Virovitičko-podravsku i Požeško-slavonsku) prema podacima Registra
osoba s invaliditetom, živi 241 osoba s poremećajem iz autističnog spektra.
Već nekoliko godina ukazuje se na potrebu izgradnje Centra za autizam. Autizam je specifičan
poremećaj koji karakteriziraju problemi s percepcijom okoline i komunikacijom te je potrebno što
prije otkriti ima li dijete poremećaj iz autističnog spektra. Djeci s poremećajem iz autističnog spektra
potrebna je rana intervencija koja je od ključne važnosti, a zatim je potreban individualni program te
puno rada s terapeutom/rehabilitatorom. Radi se o složenom poremećaju koji kod svake osobe donosi
jedinstvene specifičnosti pa se u njega nerijetko uključuju psiholog, logoped, edukacijski rehabilitator,
radni terapeut, psihijatar.
Prema podacima centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije broj
osoba s poremećajem iz autističnog spektra je sljedeći:
-

u dobi od 1 - 7 godine života ima ukupno 22 djece,
u dobi od 7 - 15 godina života ima ukupno 47 djece,
u dobi od 15 - 21 godine života ima ukupno 16 osoba i
starijih od 21 godine života ima ukupno18.

Iz navedenih podataka proizlazi da je ukupno 103 osobe evidentirano na području Osječkobaranjske županije koje imaju teškoće iz autističnog spektra.
U Republici Hrvatskoj od četiri velika grada jedino Osijek do sada nije imao ovakav Centar.
U Zagrebu djeluje Centar za autizam, a podružnice ima u Rijeci i Splitu.
Kako je prepoznata potreba za uspostavom ustanove u kojoj bi se stvorili uvjeti za rad s
djecom, učenicima i odraslim osobama s poremećajem iz autističnog spektra, učinjeni su i prvi koraci
u realizaciji ovog projekta sklapanjem Sporazuma o suradnji u uspostavi Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek. Sporazum su sklopili Ministarstvo socijalne politike i mladih,
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Osječko-baranjska županija i Grad
Osijek 10. listopada 2015. godine, KLASA: 602-01/15-01/23, URBROJ: 2158/1-01-02-15-4, a I.
Dodatak Sporazumu o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
sklopljen je 16. prosinca 2015. godine, KLASA: 602-01/15-01/32, URBROJ: 2158/1-01-02-15-4.
Potpisnici Sporazuma usuglasili su se da se za uspostavu Centra koriste organizacijski i
prostorni potencijali postojeće Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" sa sjedištem u
Osijeku, Vinkovačka 3, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija.
Radi stvaranja uvjeta za rad Centra potrebno je stvoriti materijalne i organizacijske
pretpostavke za izgradnju te ustroj Centra što podrazumijeva izradu projektne dokumentacije te
pribavljanje odgovarajućih suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta i pribavljanja
licence za pružanje socijalnih usluga od Ministarstva socijalne politike i mladih te donošenje
odgovarajućih odluka.
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U 2015. godini utrošen je iznos od 173.100,00 kuna za izradu projektne dokumentacije za
izgradnju novog objekta budućeg Centra. Projektna dokumentacija je gotova i radi se na ishođenju
potvrde glavnog projekta te bi se nakon ishođenja potvrde poduzele ostale aktivnosti u svrhu izgradnje
Centra. Planirana vrijednost izgradnje procjenjuje se na 7.200.000,00 kuna. Sukladno Sporazumu
Grad Osijek i Osječko-baranjska županija sudjelovat će u financiranju izgradnje objekta, a
međusobne odnose regulirat će Ugovorom o sufinanciranju. Skupština Osječko-baranjske županije
donijela je na 19. sjednici 1. ožujka 2016. godine Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o
sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek. Ugovorom je
predviđeno da će Grad sufinancirati izgradnju objekta Centra u iznosu od 1.500.000,00 kuna, a u
Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj
imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini planiran je iznos u visini od
2.424.195,00 kuna ("Županijski glasnik" broj 11/15. i 2/16.) što ukupno iznosi 3.924.195,00 kuna za
2016. godinu, a preostali iznos planirat će se u Proračunu za 2017. godinu.
U provedbi Sporazuma prvenstveno je potrebno donijeti Odluku o promjeni naziva i
djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek.
Kako je člankom 91. stavak 4. 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.)
propisano da u slučaju da je školska ustanova osnovana prije stupanja na snagu Zakona o
ustanovama te nema osnivački akt, osnivač ustanove dužan je donijeti odluku o promjeni naziva i/ili
sjedišta školske ustanove, odnosno dopuni ili promjeni djelatnosti ustanove te podnijeti Ministarstvu
zahtjev radi dobivanja rješenja kojim se ocjenjuje da je odluka sukladna zakonu, osnivač Škole za
osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek dužan je donijeti Odluku o promjeni naziva i
djelatnosti.
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18. sjednici 17. prosinca 2015. godine
Odluku o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek.
Zahtjev za ocjenu sukladnosti sa zakonom Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Škole za
osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek, KLASA: 602-01/15-01/120, URBROJ: 2158/1-0105-05-8 od 30. prosinca 2015. godine upućen je Ministarstvu znanosti, obrazovanja i sporta sukladno
članku 91. stavak 2. i 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi. Ministarstvo
znanosti, obrazovanja i sporta, nakon uvida u dostavljenu Odluku i analize, navelo je primjedbe na
Odluku u svom aktu KLASA: UP/I-602-03/16-01/00001, URBROJ: 533-28-16-0002 od 26. siječnja
2016. godine kojeg smo zaprimili 21. ožujka 2016. godine. U bitnome Ministarstvo je mišljenja da je u
konkretnom slučaju potrebno u Odluci razgraničiti djelatnosti u prijelaznom razdoblju od djelatnosti
Centra. Prijelazno razdoblje se odnosi na period do stvaranja uvjeta za rad s djecom, učenicima i
odraslim osobama s poremećajima iz autističnog spektra, a najduže do završetka 2016./2017. školske
godine, te je predviđeno da će Centar obavljati i djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja i djelatnost
organiziranja smještaja i prehrane učenika u domu te ostvarivanje odgojno-obrazovnog rada,
kulturnih i drugih aktivnosti učenika samo u tom periodu. Također je Ministarstvo mišljenja da je
potrebno pozvati se u pravnom temelju na odredbu članka 35. 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.) koja se odnosi na ovlasti predstavničkog tijela.
Temeljem članka 118. stavak 2. podstavak 8. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i
srednjoj školi školski odbor predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i donošenje drugih odluka vezanih
za osnivačka prava, a člankom 47. podstavak 10. i 14. Statuta Škole za osposobljavanje i obrazovanje
"Vinko Bek", Osijek uređeno je da Školski odbor Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek",
Osijek predlaže osnivaču promjenu djelatnosti i naziva Škole.
Slijedom navedenog Školski odbor Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek",
Osijek donio je, na svojoj sjednici održanoj 29. listopada 2015. godine, Odluku o utvrđivanju
Prijedloga promjene imena i djelatnosti Škole (KLASA: 003-06/15-01/57, URBROJ: 2158-38-11-0257), koja je dostavljena Osječko-baranjskoj županiji kao osnivaču Škole.
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Odredbom članka 35. točka 2. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
propisano je da predstavničko tijelo donosi odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz
samoupravnog djelokruga jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave.
Člankom 30. točka 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95.,
2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.) utvrđeno je da Skupština donosi
odluke i druge opće akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga Županije, te se predlaže
Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje akta koji glasi:
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Temeljem članka 35. točka 2. 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.), članka 91.
stavak 4. 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.) i članka 30. točka 2. Statuta Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06.,
5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici
________________ 2016. godine

ODLUKU
o promjeni naziva i djelatnosti
Škole za osposobljavanje i obrazovanje
"Vinko Bek", Osijek
Članak 1.
Mijenja se naziv Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" i glasi: Centar za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju.
Članak 2.
Mijenja se djelatnost Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek tako da
glasi:
-

djelatnost predškolskog odgoja i obrazovanja djece s poremećajima iz autističnog spektra,
djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja učenika s poremećajima iz autističnog spektra,
djelatnost socijalne skrbi u okviru koje se pružaju sljedeće socijalne usluge: usluga smještaja,
usluga poludnevnog boravka, usluga cjelodnevnog boravka, usluga individualne
psihosocijalne podrške kod pružatelja usluga, usluga grupne psihosocijalne podrške kod
pružatelja usluga, usluga rane intervencije, usluga pomoći pri uključivanju u programe odgoja
i obrazovanja (integracije).

Osim djelatnosti iz stavka 1. ovoga članka, u prijelaznom razdoblju, do stvaranja uvjeta za rad
Centra s djecom, učenicima i odraslim osobama s poremećajima iz autističnog spektra, a najduže do
završetka 2016./2017. školske godine, Centar će obavljati i:
djelatnost srednjeg odgoja i obrazovanja i
djelatnost organiziranja smještaja i prehrane učenika u domu te ostvarivanje odgojnoobrazovnog rada, kulturnih i drugih aktivnosti učenika.
Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku", a bit će
objavljena nakon što Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta rješenjem utvrdi da je Odluka
sukladna zakonu.
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
Antun Kapraljević
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