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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 

PROGRAMA JAVNIH POTREBA 

U ŠKOLSTVU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2016. 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., 144/12., 19/13. i 137/15.) 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., 152/14 i 7/17.) 

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 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 šire javne potrebe u osnovnom i srednjem školstvu na način da je Skupština 

Osječko-baranjske županije na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine donijela Program javnih potreba 

u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, na 21. sjednici 5. srpnja 2016. 

godine Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu, te na 24. sjednici 29. studenoga 2016. godine Izmjene i dopune Programa javnih 

potreba u školstvu ("Županijski glasnik" broj 11/15., 5/16. i 8/16.). 

 

Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

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

 županije u 2016. godini 

 

Red.br.  NAZIV PROGRAMA PLANIRANO1  REALIZIRANO 

1. 
Organizacija i izvođenje natjecanja i 

smotri 
288.975,11 288.975,11 

2. 
Programi i projekti u osnovnim i srednjim 

školama 
150.000,00 119.746,20 

3. 
Ostali programi i projekti u odgoju i 

obrazovanju 
334.000,00 278.796,25 

4. Poticanje izvrsnosti 190.000,00 154.500,00 

5. 
Sufinanciranje obavezne školske lektire u 

osnovnim i srednjim školama 
81.105,00  81.105,00  

6. 
Sufinanciranje međumjesnog prijevoza 

učenika srednjih škola 
28.750.000,00 28.238.170,08 

 7. Maturanti 228.500,00 228.500,00 

8. 
Sufinanciranje projekta obilježavanja 

Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 
33.000,00  25.300,00 

9. EU projekt ''Učimo zajedno 2'' 1.788.718,22 1.755.980,56 

10. EU projekt ''Učimo zajedno 3'' 828.284,00 775.581,98 

11. 
EU projekt ''Osiguravanje školske 

prehrane za djecu u riziku od siromaštva'' 
385.484,00 261.081,44 

12. Stipendiranje učenika i studenata 1.210.000,00 1.133.300,00 

13. 
Program dodjele potpora za 

poslijediplomski studij 
300.000,00  299.640,48 

14. 
Projekt "Sufinanciranje studentskih 

kredita" 
50.000,00 39.065,03 

15. 
Program opremanje i održavanje 

ustanova u školstvu 
600.130,00 596.493,59 

16. 
Centar za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju, Osijek  
1.500.000,00 0,00 

UKUPNO 36.718.196,33 34.276.235,72 

 

 

1. ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI 

 

Sukladno planu i programu Ministarstva znanosti i obrazovanja, 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 i 

obrazovanja, a na temelju zahtjeva Agencije za odgoj i obrazovanje i Agencije za strukovno 

obrazovanje i obrazovanje odraslih. 

                                                 
1 Županijska skupština održana 29.11.2016., Izmjenom Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-

baranjske županije za 2016. godinu,  utvrdila je planirani iznos sredstava. 
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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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 i obrazovanja, 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, području obuhvata i izvorima financiranja dijelimo na županijska, 

međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja i smotre, čiji je pregled iznesen u nastavku. 

 

1.1. ŽUPANIJSKA I MEĐUŽUPANIJSKA NATJECANJA I SMOTRE 

 

Na županijskoj/međužupanijskoj razini u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini 

provedeno je 30 natjecanja i smotri iz sljedećih područja kako je prikazano u tablici 2. 

 

 

Tablica 2.  Natjecanja i smotre Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

 

a) Jezično-izražajno područje 
LiDraNo 2016. 

Latinski jezik 
Hrvatski jezik 

Grčki jezik 

Engleski jezik Njemački jezik 
Talijanski jezik Francuski jezik 

b) Humanističko područje 
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:  

GASTRO 

Osnove elektrotehnike 

Strojarske konstrukcije 

Tehnička mehanika 

f) Umjetničko područje 

Vizualne umjetnosti i dizajn - LIK 

58. Glazbene svečanosti hrvatske 

mladeži 2016. 
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g) Ostalo  
 

Smotra učeničkih zadruga 

Natjecanje mladih Hrvatskoga Crvenog križa  

Smotre projekata iz građanskog odgoja i obrazovanja 

GLOBE 2016. 
 

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: 

 14 županijskih i 1 međužupanijsko povjerenstvo u osnovnim školama, 

 19 županijskih i 3 međužupanijska povjerenstva u srednjim školama i 

 3 županijska/međužupanijska povjerenstva za osnovnu i srednju školu zajedno. 

 

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. 

 

U Osječko-baranjskoj županiji djeluje ukupno 102 obrazovne osnovnoškolske i 

srednjoškolske ustanove, odnosno 72 osnovne škole i 30 srednjih škola. U 2016. godini na 

županijskim i međužupanijskim natjecanjima i smotrama u Osječko-baranjskoj županiji natjecale su se 

94 škole iz Osječko-baranjske županije (67 osnovnih i 27 srednjih škola) te 11 osnovnih i 25 srednjih 

škola iz drugih županija. Ukupno je sudjelovalo 2.162 učenika od čega čak 2036 učenika osnovnih i 

srednjih škola iz Osječko-baranjske županije. Za njihove je uspjehe zaslužno 710 mentora iz Osječko-

baranjske županije te 55 mentora iz drugih županija koji su ih pripremali i vodili tijekom cijele godine, 

radeći po posebnim programima, izvan redovne nastave. 

 

U 2016. godini županijskim/međužupanijskim natjecanjima pristupila su, pojedinačno ili kao 

članovi skupina, 2.162 učenika, od čega 1.244 učenika osnovnih škola te 918 učenika srednjih škola. 

Uvid u uspješnost natjecanja i smotri u posljednje tri godine, kroz broj sudionika i osvojenih nagrada 

prikazan je u tablici 3. u kojoj je vidljivo da su u 2016. godini od ukupnog broja sudionika 274 

učenika osvojila 1. mjesta i/ili postigla zapaženi uspjeh. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
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. 



 5 

Tablica 3.  Županijska/međužupanijska natjecanja i smotre 2014. - 2016. godine 
 

  UČENICI 

MENTORI 

  

Ukupno 

1. mjesto +           

zapaženi 

rezultat 

2. mjesto 3. mjesto Sudjelovanje 

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 

2016. 

Osječko-baranjska 

županija 2036 268 120 120 1531 710 

Učenici iz drugih 

županija 126 6 17 15 85 55 

Ukupno 2162 274 137 135 1616 765 

 

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 2016. 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 4. 

 

Tablica 4.  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 
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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 5. 

 

Tablica 5.  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 288.975,11 kn i 

financijska sredstva su dostavljena školama domaćinima županijskih/međužupanijskih natjecanja i 

smotri. Analitički prikaz utrošenih sredstava dan je u tablici 6. 

 

 

Tablica 6.  Pregled isplaćenih sredstava za organizaciju i provođenje natjecanja i smotri  

 u 2016. godini 
 

Red. br. 

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 7.456,42 kn 

2. A.P.P., d.o.o., Orahovica - Osijek 
Prijevoz učenika na LiDraNo 2016. u 

Našice 
4.065,00 kn 

3. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek Građanski odgoj 4.173,53 kn 

4. Strojarska tehnička škola, Osijek 
Međužupanijsko natjecanje iz tehničke 

mehanike i strojarskih konstrukcija 
2.419,19 kn 

5. Srednja škola Valpovo, Valpovo 
Međužupanijsko natjecanje - 

Elektrotehnika 
3.600,76 kn 

6. Osnovna škola Retfala, Osijek Županijski susret LiDraNo 2016. 14.615,00 kn 

7 
Srednja škola Isidora Kršnjavoga 

Našice 
Županijski susret LiDraNo 2016. 11.082,26 kn 

8. II. gimnazija, Osijek 
Županijsko natjecanje iz talijanskog 

jezika 
3.610,27 kn 

9. 
Isusovačka klasična gimnazija s pravom 

javnosti u Osijeku 
Županijsko natjecanje iz povijesti 8.344,03 kn 

10. 
Isusovačka klasična gimnazija s pravom 

javnosti u Osijeku 
Županijsko natjecanje iz klasičnih jezika 5.667,77 kn 
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11. Gimnazija A. G. Matoša, Đakovo Natjecanje srednjih škola iz vjeronauka 4.413,16 kn 

12. Strojarska tehnička škola Osijek Županijsko natjecanje iz astronomije 1.876,18 kn 

13. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek 
Županijsko natjecanje iz francuskog 

jezika 
1.978,21 kn 

14. I. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz geografije 5.841,66 kn 

15. I. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz biologije 5.277,39 kn 

16. 
Osnovna škola  Antuna Mihanovića 

Osijek 
Županijsko natjecanje iz biologije 6.427,55 kn 

17. Osnovna škola Retfala, Osijek 
Županijsko natjecanje iz njemačkog 

jezika 
6.498,07 kn 

18. Osnovna škola F. K. Frankopana Osijek Županijsko natjecanje iz fizike 6.304,69 kn 

19. Osnovna škola Vladimira Becića, Osijek Smotra LIK 2016. 4.631,86 kn 

20. Osnovna škola Ivana Filipovića, Osijek Županijsko natjecanje iz matematike 14.445,00 kn 

21. Osnovna škola Višnjevac, Višnjevac Županijsko natjecanje iz engleskog jezika 7.568,15 kn 

22. 
Tehnička škola i prirodoslovna 

gimnazija Ruđera Boškovića, Osijek 
Županijsko natjecanje iz kemije 9.812,39 kn 

23. II. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika 8.939,60 kn 

24. II. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz engleskog jezika 7.907,85 kn 

25. II. gimnazija, Osijek 
Županijsko natjecanje iz njemačkog 

jezika 
5.719,15 kn 

26. Osnovna škola August Šenoa, Osijek Županijsko natjecanje iz hrvatskog jezika 7.768,53 kn 

27. Osnovna škola Svete Ane u Osijeku Županijsko natjecanje iz povijesti 8.229,24 kn 

28. Osnovna škola Franje Krežme, Osijek Županijsko natjecanje iz kemije 7.365,59 kn 

29. Osnovna škola Jagode Truhelke, Osijek Županijsko natjecanje mladih tehničara 21.505,96 kn 

30. Osnovna škola Mladost, Osijek Županijsko natjecanje iz geografije 12.608,13 kn 

31. 
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, 

Belišće 

58. glazbene svečanosti hrvatske 

glazbene mladeži 
7.121,00 kn 

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

zahvalnica 
6.875,00 kn 

33. 
Zajednica tehničke kulture Osječko-

baranjske županije 
Županijsko natjecanje iz informatike 6.277,47 kn 

34. III. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz informatike 7.595,32 kn 

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

filozofije 
9.307,76 kn 

36. III. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz fizike 11.067,51 kn 

37. III. gimnazija, Osijek Županijsko natjecanje iz matematike 9.563,88 kn 

38. Ugostiteljsko-turistička škola, Osijek 
Međužupanijska GASTRO 2016. 

natjecanja 
3.134,65 kn 

39. 
Škola primijenjene umjetnosti 

 i dizajna, Osijek 
Smotra LIK 2016., kategorija 2A 2.316,93 kn 

40. 
Osnovna škola Ivana Kukuljevića, 

Belišće 
Međužupanijska smotra GLOBE 2016. 5.563,00 kn 

UKUPNO "ORGANIZACIJA I IZVOĐENJE NATJECANJA I SMOTRI" 288.975,11 kn 

 

 

1.2.  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 i obrazovanja, ali i na natjecanjima/smotrama koja nisu predviđena 

Katalogom. 
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Tijekom 2016. godine ukupno je 302 učenika, od čega 212 učenika osnovnih škola i 90 

učenika srednjih škola sudjelovalo na državnim natjecanjima, dok je 426 učenika, od čega 335 učenika 

osnovnih škola i 91 učenik srednjih škola, sudjelovalo na međunarodnim natjecanjima. 

 

1.2.1. OSNOVNE ŠKOLE 
 

Razmatranjem podataka dobivenih od osnovnih škola, učenici su sudjelovali na državnim 

natjecanjima iz hrvatskoga jezika, matematike, informatike, biologije, geografije, povijesti, tehničke 

kulture, engleskog jezika, građanskog odgoja, na smotrama LiDraNo, GLOBE, na različitim smotrama 

glazbene kulture i likovnog stvaralaštva, na Smotri učeničkih zadruga. Ovo su neka od najboljih 

ostvarenja: 
 

 Na državnom natjecanju "Najmlađi za vode Hrvatske" je učenica Osnovne škole Dore 

Pejačević iz Našica Petra Belak pod mentorstvom Marine Mihalj osvojila 1. mjesto za najbolji 

slogan dok je 1. nagradu za najbolju pjesmu osvojio 5.d razred iste škole, uz pomoć  mentorice 

Mirjane Šutalo Vulić. 

 Učenica Osnovne škole Dalj Lana Matin postigla je zapažen uspjeh na državnom natjecanju 

"Sigurno u prometu, osvojila je 9. Mjesto uz mentorstvo Zdenke Conjar. 

 Učenik Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo, Domagoj Ladić osvojio je 6. mjesto na 

državnom natjecanju iz povijesti, mentor mu je bio Tomislav Češnik. 

 Borna Krušlin, učenik Osnovne škole Ivana Filipovića iz Osijeka na državnoj je smotri 

LiDraNo 2016. postigao zapažen uspjeh, mentorica mu je bila Darija Atlagić. 

 učenici Osnovne škole "Bijelo Brdo" Maja Borić, Maja Vučković, Maja Nikin, Vanja 

Vuković, Vanja Ćulibrk, Tatjana Tuvić, Jovana Milakić i Valentina Marić osvojili su 1. 

nagradu na državnom natjecanju "Najmlađi za vode Hrvatske" u kategoriji kratkog spota, 

mentorica je bila Tihana Maras. 

 7. mjesto na državnom natjecanju iz hrvatskoga jezika osvojila je Maja Burda, učenica Osnovne 

škole Josipovac pod mentorstvom Lidije Galovac dok je učenik iste škole Bruno Bašić uz 

mentoricu Snježanu Štark osvojio 9. mjesto na državnom natjecanju iz engleskoga jezika. 

 U ekipnom državnom natjecanju "Modelarska liga 2015./2016." 4. mjesto zauzeli su, pod 

mentorstvom Andreje Vukadinović, David Kovač i Kevin Lovaković, učenici Osnovne škole 

Zmajevac. 

 Na državnom informatičkom natjecanju učenik Osnovne škole "Dr. Franjo Tuđman", Beli 

Manastir osvojio je zapaženo 4. mjesto, mentorica mu je bila Sarita Mišir. 

 Učenici Osnovne škole Miroslava Krleže Čepin, postigli su na državnim smotrama i 

natjecanjima zapažene rezultate kako slijedi: 3. mjesto na natjecanju iz hrvatskoga jezika 

osvojila je učenica Matea Gregurec pod mentrostvom Nade Marguš, na natjecanju iz tehničke 

kulture učenik Zvonimir Haramustek je zauzeo sjajno 1. mjesto, mentor mu je bio Leon 

Zakanji dok su učenici Iva Akmadžić, Katarina Vučković, Lora Stojanac, Monika Gregurec, 

Nina Vučemilović Šimunović, Tea Milković, Lara Babić, Stela Jan i Dijana Karatović uz 

mentorstvo Tanje Pokupić na državnoj smotri Građanskog odgoja i obrazovanja zauzeli 

također odlično 1. mjesto. 

 3. nagradu na državnom natjecanju iz tehničke kulture odnio je Ivan Strmečki, učenik 

Osnovne škole "Tin Ujević" iz Osijeka, uz pomoć mentora Milana Šulovnjaka, dok je na 

natjecanju iz hrvatskoga jezika 5. mjesto na državnoj razini zauzela učenica Vita Guljaš, 

mentorica joj je bila Ljubica Juril. 

 Učenici Osnovne škole Laslovo Helena Đurak, Marija Deže, Arian Toth, Katarina Deže i 

Lana Pušeljić su na državnom natjecanju u pjevanju mađarskih narodnih pjesama osvojili 

zapaženu 2. nagradu, mentorica im je bila Angela Gerštmajer. 

 

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

 Na međunarodnom likovnom natječaju djece hrvatskih iseljenika Oserlohn - Rim - Molize - 

Zagreb 2016 u organizaciji Hrvatske matice iseljenika Josipa Bračko, učenica Osnovne škole 

Dore Pejačević, Našice, osvojila je 2. nagradu uz svesrdnu pomoć mentorice Daniele 

Vidaković. 



 9 

 Učenica Osnovne škole Matije Petra Katančića Leona Ivanković iz Valpova je na 

međunarodnom natjecanju iz klavira u Crnoj Gori uz mentorstvo Mirte Masle dok je na 

međunarodnom natjecanju iz klavira u Sloveniji učenik Karlo Ružman uz mentoricu Latinku 

Ruski zauzeo 2. mjesto. 

 Na Međunarodnom natjecanju zborova Vallis aurea cantat 2016. u Požegi zbor Osnovne škole 

Matije Petra Katančića, Valpovo je uz dirigenticu i metoricu Maju Huis osvojio 1. nagradu, 

dok je na Međunarodnom natjecanju mladih glazbenika "Sonus" Križevci, Megi Vujnovac 

(mentorica Romana Borš Mačak) osvojila 1. nagradu dok su 2. mjesto osvojili učenici Tihana 

Keškić (mentorica Romana Borš Mačak) i Danijel Marinović (mentorica Sandra Lovrinčević). 

 Na međunarodnom matematičkom natjecanju Klokan bez granica 5 je učenika iz Osnovne 

škole "Vladimir Nazor", Đakovo Ivana Lovrić, Petra Lovrić, Mihael Gilman, David Tadić i 

Jakov Humbal osvojilo 1. mjesto, mentorica im je bila Biljana Knežević. 

 na Međunarodnom predmetnom natjecanju János Apáczai Csere iz mađarskoga jezika, 

književnosti i kulture pod mentorstvom Melinde Andoci-Tar, Ane Kovačević i Irme Listović 

učenica Osnovne škole Lug, Evelin Mudlic osvojila je 3. nagradu u kategorili recitiranja 

pjesme. 

 na međunarodnom natjecanju "Dabar-informatika i računalno razmišljanje", učenik Osnovne 

škole Popovac Dorian Hranić osvojio je 3. mjesto, mentor mu je bio Goran Podunavac. 

 9.mjesto na međunarodnom matematičkom natjecanju "Klokan bez granica" osvojio je Jakov 

Rajić, učenik 5. razreda Osnovne škole Satnica Đakovačka. 

 

1.2.2. 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, na državnim natjecanjima učenika iz Obrazovnog 

sektora strojarstvo, brodogradnja, metalurgija, Sajam vježbeničkih tvrtki, Schola Medica, dok su neki 

učenici postigli izvrsne rezultate kako slijedi: 

 

 Učenici III. gimnazije Osijek su na državnim natjecanjima postigli sjajne rezultate pa su tako 

2. mjesta postigli sljedeći učenici po područjima kako slijedi: Fabijan Iljkić iz njemačkoga 

jezika (mentorica Katarina Moržan), Tea Arvaj iz matematike (mentorica Astra Škorjanc) i 

Dominik Tadić iz kemije (mentorica Nevenka Damjanović). 

 Učenik Isusovačke klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku Stjepan Glavaš uz vodstvo 

mentora Matije Zorića osvojio je 1. mjesto na državnom natjecanju iz znanja grčkoga jezika, 

dok je učenik Jakov Blagojević 1. mjesto osvojio na državnom natjecanju iz povijesti, mentor 

mu je bio Alen Šimičić, učenik David Zima uz mentorstvo Marije Pandžić osvojio je 3. mjesto 

na državnom natjecanju iz geografije, a učenica Ana Althea Šehić bila je 3. na državnom 

natjecanju iz matematike. 

 na državnom natjecanju "Engleski u akciji" u kategoriji filmska priča  Marija Prekodravac, 

Ana Zebec, Sofija Sitar, Marijan Balić i Nikola Banović, učenici Isusovačke klasične 

gimnazije s pravom javnosti u Osijeku osvojili su 3. mjesto, mentorica im je bila Sara Salatić. 

 Na državnom natjecanju "SCHOLA MEDICA" za zanimanje medicinska sestra opće 

njege/medicinski tehničar opće njege učenica Medicinske škole Osijek Andriana Kupanovac 

osvojila je 1. nagradu, mentorica joj je bila Maja Rakin. 

 Na 9. Nacionalnoj izložbi mladih inovatora i izložbi tehničkog stvaralaštva mladih - 

mladi@inovacije srebrnu medalju osvojio je Benjamin Kujavec, učenik Elektrotehničke i 

prometne škole mentor mu je bio Mirko Mesić. 

 Na nacionalnom natjecanju u literarnom stvaralaštvu povodom obilježavanja godine 

Shakespeara u Zagrebu učenica Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas", Osijek, 1. 

mjesto osvojila je Katarina Tenžera pod mentorstvom Marine Jukić. 
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 S istraživačkim radom "Utjecaj hotela za kukce na populacije štetnika na biljkama" učenici 

Srednje strukovne škole Antuna Horvata iz Đakova Barbara Damjanović i Matej Ivić uz  

mentore Sanju Malević, Krunoslava Biberovića i Ivane Drobina-Truntić  osvojili su 2. mjesto 

na 28. Državnoj smotri učeničkih zadruga RH dok je učenik Tomislav Mitrović osvojio 2. 

mjesto na državnom natjecanju "Dizajniranje računalom AutoCad", mentor mu je bio Dragan 

Marić. 

 

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

postigli zavidne rezultate: 

 

 Tea Arvaj, učenica III. gimnazije osvojila je brončanu medalju na Europskoj prirodoslovnoj 

olimpijadi. 

 na međunarodnom natjecanju "Engleski u akciji" u kategoriji filmska priča Marija 

Prekodravac, Ana Zebec, Sofija Sitar, Marijan Balić i Nikola Banović, učenici Isusovačke 

klasične gimnazije s pravom javnosti u Osijeku osvojili su 3. mjesto, mentorica im je bila Sara 

Salatić. 

 1. mjesto na međunarodnom antikorupcijskom natjecanje "Želim drugačije!" osvojili su Tin 

Ostrošić, Damir Đorđijevski i Vanja Miletić, učenici Medicinske škole Osijek, mentorica im je 

bila Đurđica Radić, 

 na INVENTUMU - 10. Međunarodnom sajmu inovacija, gospodarstva i tehničkog stvaralaštva 

mladih  u Iloku zlatnu medalju osvojio je Miloš Radić (mentor Vjekoslav Jakopović), srebrnu 

medalju Hrvoje Apčag (mentor: mr.sc. Mirko Mesić) te brončanu medalju Robert Marković 

(mentor: Tomislav Vdovjak), a svi su oni učenici Elektrotehničke i prometne škole Osijek, 

dok je srebrnu medalju osvojio učenik iste škole Benjamin Kujavec (mentor: mr.sc. Mirko 

Mesić) na međunarodnom natjecanju "Mladi INOVA 2016. - izložba  inovacija učenika 

osnovnih, srednjih škola i studenata".  

 

 

2. 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 

mentora u realizaciji projekata koji nisu u sustavu natjecanja, a koji pridonose razvijanju kreativnih 

znanja, sposobnosti te poboljšanju pedagoškog standarda u školama. Provođenje programa i projekata 

u osnovnim i srednjim školama financijski se podupiralo u svim osnovnim školama Osječko-baranjske 

županije, bez obzira je li osnivač Grad Osijek (20 škola) ili Osječko-baranjska županija (52 škole). 

 

U 2016. godini Županija je financijski potpomogla 27 programa i projekta u osnovnim i 

srednjim školama, u ukupnom iznosu od 119.746,20 kuna. 

 

 Osnovna škola Dore Pejačević Našice realizirala je projekt Mala škola životnih vještina 

osmišljen kao skup aktivnosti na razini škole za učenike koji dolaze iz socijalno ugroženih 

obitelji. Radionice su realizirane u školskom praktikumu za domaćinstvo, od ožujka do lipnja 

2016., a projekt je sufinancirala Osječko-baranjska županija. Također, škola je sudjelovala 

u Pilot projektu "e-Škole" koju provodi Carnet, uz potporu Osječko-baranjske županije, 

usmjeren na poboljšanje digitalnih kompetencija učitelja i učenika  kroz opremanje i 

edukaciju. 

 Učenici Osnovne škole Jagode Truhelke Osijek sudjelovali su u projektu Prehrana učenika 

"Društvo jednakih mogućnosti". 

 Osnovna škola Dalj sudjelovala je u projektu "Plastično nije fantastično" kao partner udruge 

Zajedno za zajednicu. Osnovni ciljevi projekta su odgojiti ekološki osviještenu djecu koja se 

odgovorno ponašaju prema prirodi, upoznati djecu osnovnoškolskog uzrasta s prirodnim 

blagodatima općine kao i načinom očuvanja prirodnih ljepota u lokalnoj zajednici. Ukupna 

vrijednost projekta je 7.600,00 kn, a sufinanciran je od strane Osječko-baranjske županije. 
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 Osnovna škola Franje Krežme Osijek sudjelovala je na smotri zborova učenika osnovnih škola 

Osječko-baranjske županije povodom Dana grada Osijeka. 

 Osnovna škola Dobriše Cesarića Osijek sudjelovala je u projektima Građanski odgoj i 

obrazovanje, Društvo jednakih mogućnosti, Osigurajmo im jednakost 2, Plastičnim čepovima 

do skupih lijekova, Friš, Croatian makers liga, Trening životnih vještina, Prošetajmo zajedno, 

Zmajevi nad gradom, Večer matematike, Božić naših prijatelja, Upoznajmo naš grad kako 

bismo ga više voljeli, Naša kap za snažniji slap te sudjelovala u brojnim humanitarnim 

akcijama. 

 Osnovna škola Tin Ujević Osijek sudjelovala je u projektu Zmajevi nad gradom. 

 Niz je projekata u kojima je sudjelovala Osnovna škola Ivana Filipovića Osijek pa su tako 

sudjelovali u projektu "Osigurajmo im jednakost", te projektu "Društvo jednakih mogućnosti" 

kojim se osigurava besplatan mliječni obrok za učenike slabijeg imovnog stanja - u suradnji s 

Crvenim križem. 

 Osnovna škola Josipa Kozarca Semeljci sudjelovala je u projektu Povijesni razvoj školstva u 

Semeljcima sufinanciranom od strane Osječko-baranjske županije. 

 U raznim projektima i manifestacijama sudjelovala je Osnovna škola Lug: Zdrav za 5!, Shema 

školskog voća, Dan mađarske kulture, Dan darovitih učenika, Bez granica, Europski školski 

športski dan, Čitajte dok ste u školi!, Božić u mađarskom Parlamentu, Pričaonica. Također, 

učenici su sudjelovali na 17. susretu Mađara osnovnih škola zakarpatskih zemalja koji je 

sufinancirala Osječko-baranjska županija. 

 Osnovna škola Popovac sudjelovala je u projektu izvanučioničke nastave - uključivanje 

učenika iz socijalno ugroženih obitelji-potpomognuto od strane Osječko-baranjske županije te 

projektima Šafran, Za manje otpada i Dobra strana otpada. 

 Osnovna škola Drenje sudjelovala je u projektu Slikom i zvukom kroz moj zavičaj u sklopu 

kojeg su učenici bili među prvih pet nagrađivanih filmova i pozvani su na Hvar kako bi 

predstavili svoj film i svoj zavičaj, a učenici 4a razreda sudjelovali su u projektu pod nazivom 

Vjeverice naše prijateljice. 

 Niz je projekata i manifestacija u kojima je sudjelovala Osnovna škola Zmajevac: Avantura u 

Pečuhu, Razmjena knjižničara, Ja - građanin EU, Dan sela Zmajevca, Advent u našem 

zavičaju, Shema školskog voća, Kulturna i duhovna baština zavičaja. 

 Osnovna škola Milka Cepelića Vuka sudjelovala je u projektima Europski dan jezika kojemu 

je cilj razvijati jezično-komunikacije vrijednosti, Škole za Afriku Unicef, Projekt Straničnik, 

Put mlijeka od trave do sira, Hrvatska u Europi te European coode week na kojemu su učenici 

sudjelovali u Europskom tjednu programiranja. 

 Osnovna škola Gorjani sudjelovala je u projektima Naš školski voćnjak, Automatika, Stara 

Grčka, Spelling Bee, te projektima Danas mali-sutra veliki majstor te Kreativne radionice koje 

je financijski potpomogla Osječko-baranjska županija. 

 Osječko-baranjska županija sufinancirala je i projekt u kojemu je sudjelovala Osnovna škola 

Josipa Jurja Strossmayera Trnava Čitanjem do zvijezda te Škole za Afriku. 

 Osnovna škola Antuna Mihanovića Osijek sudjelovala je u projektu Susret mladih pjesnika 

Osječko-baranjske županije koji je sufinancirala Osječko-baranjska županija. 

 Petu godinu za redom Osnovna škola Antunovac sudjelovala je u projektu Domovinski rat, 

Međuškolski kviz te Zagonetni srednji vijek. 

 Brojnim projektima godinu je obilježila i Osnovna škola kralja Tomislava Našice 

sudjelovanjem u projektima Zajedno više možemo, Zdrav za 5!, Shema školskog voća, Škole 

za Afriku, CAP, Dani kruha i Dani zahvalnosti, kao i na literarnom natječaju Gerbocova 

literarna Snina u Slovačkoj sufinanciranom od strane Osječko-baranjske županije. 

 Osnovna škola Miroslava Krleže Čepin sudjelovala je u projektima Klokan bez granica, 

Biciklom do škole, Čepinski suncokreti te Mali šegrti - veliki majstori. 

 Osnovna škola Vladimira Becića Osijek sudjelovala je u projektu Erasmus + K2 

sufinanciranom od strane Osječko-baranjske županije te Croatian makers. 
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 U brojnim projektima sudjelovala je Osnovna škola Laslovo: Straničnik, Sigurno u prometu, 

Shema školskog voća, Zimska škola fizike, Zdrav za 5!, Sat kodiranja, Nacionalni kviz za 

poticanje čitanja, Plastičnim čepovima do skupih lijekova, Energija poduzetništva, energija 

uspjeha, Društvo jednakih mogućnosti. 

 Osnovna škola Budrovci sudjelovala je u manifestaciji Druga budrovačka likovna kolonija – 

BuLik koji je sufinancirala Osječko-baranjska županija te Vukovaru divni koji je također 

sufinanciran od strane Županije. 

 Osnovna škola Vladimir Nazor Đakovo sudjelovala je u projektu Zimske radionice koji čini 

37 radionica te projektu Danas mali, sutra veliki majstor, a projekti su sufinancirani od strane 

Osječko-baranjske županije, a škola je sudjelovala i u brojnim drugim projektima kao što su 

Uskrsni običaji, Lajkaj inkluziju, Cirkus, Šafran, Učiti kako učiti. 

 Osnovna škola Ernestinovo sudjelovala je na 13. Međunarodnoj koloniji mladih "Ernestinovo 

2016." te Smotri učeničkih zadruga koji projekti su sufinancirani od strane Osječko-baranjske 

županije. 

 Osnovna škola Bilje sudjelovala je u projektu Erasmus+K2, a dio projektnih troškova pokrila 

je i Osječko-baranjska županija. 

 Osnovna škola J. J. Strossmayera Đurđenovac sudjelovala je u projektu organizacije škole u 

prirodi za učenike s teškoćama u razvoju koje je sufinancirala Osječko-baranjska županija. 

 Osnovna škola Vladimira Nazora Feričanci sudjelovala je na 24. godišnjoj konferenciji 

Hrvatske udruge profesora engleskog koji je sufinancirala Osječko-baranjska županija. 

 Osnovna škola Hinka Juhna Podgorač sudjelovala je u ekološkom programu Globe 

sufinanciranom od strane Osječko-baranjske županije. 

 Učenici Osnovne škole Sv. Ane u Osijeku sudjelovali su u ekološkim projektima te projektima 

Mali Rimljani, Nacionalni preventivni programi i programi prevencije Osječko-baranjske 

županije, Josip Juraj Strossmayer - učenik naše škole, Radionice studenata germanistike i 

učenika razrednih odjela au-njem nacionalne manjine (suradnja s Filozofskim fakultetom), 

Shema voća. 

 Osnovna škola "Dr. Franjo Tuđman" Beli Manastir sudjelovala je u projektima "Korak u 

znanost- Višnjanski edukacijski program", Crotian Makers robotika i atomatika, Dobro je 

činiti dobro (volonterstvo), Litter Less Campaing. Dani otvorenih vrata Posebnih odjela. 

 Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci Podravski sudjelovala je u projektima Zajedno više 

možemo, Zdrav za pet!, Shema školskog voća, Mali ekolozi - velike nagrade, Jedi zdravo - 

budi zdrav, Naši mali genijalci, Nacionalni kviz za poticanje čitanja. 

 U nizu projekata i manifestacija sudjelovala je i III. gimnazija Osijek: ACES - Slovačka, 

Mađarska, Slovenija i mi - I moja kap može biti slap, Večer matematike, Dan broja ∏, Zimska 

škola matematike, Mali znanstvenik, Noć knjige - Shakespeare, Glazbena umjetnost - fizika  

Zvuk svemira,  Projekt: Voće i povrće, Kreativna Akademija - Poduzetnički inkubator- Mostar 

i Osijek, Euroscola - Strasbourg,  BREZA - Zemlja bez granica putuje kroz Osijek, Volonteri - 

edukacija o volontiranju i Art terapija. 

 I. gimnazija Osijek sudjelovala je u projektima Znanstveni piknik i Zagreb-projekt 

popularizacije znanosti i umjetnosti. 

 Isusovačka klasična gimnazija s pravom javnosti u Osijeku sudjelovala je u brojnim 

projektima i manifestacijama: Tjedan mozga, Cisok - Živa knjižnica, Festival znanosti. 

 Medicinska škola Osijek sudjelovala je na projektima Živa knjižnica, Euroscola, Erastotenov 

eksperiment. 

 Elektrotehnička i prometna škola Osijek sudjelovala je u projektima Budi zapošljiv, Tehno 

mudrice, 3D tvornica budućnosti i DRONakademija te STEM-AGRO sufinanciranom od 

strane Osječko-baranjske županije. 

 Strojarska tehnička škola Osijek sudjelovala je u projektima "Active citizenship for 

sustainable learning", "Healthy minds of Europe" i"Solar Power Point". 

 Škola primijenjene umjetnosti i dizajna Osijek sudjelovala je u projektima Tjedan mozga, 

Teče Drava, teče Osijek, Za 1000 radosti - Sve je moguće, zatim na Sajmu vjenčanja i 

Kreativnoj riznici, Festivalu znanosti, Osijek i ja dišemo, Etno kreacija i Idiva 2016. 
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 Trgovačka i komercijalna škola Osijek sudjelovala je u projektima Be-better, Trijezni vozač i 

Kreativna riznica. 

 Srednja strukovna škola Antuna Horvata Đakovo sudjelovala je u projektima Obruč 2016., 

Susret riči, Volim strukovnu i Gifted koji su sufinancirani sredstvima Županije. 

 Srednja škola Donji Miholjac sudjelovala je u projektima Tamburicom kroz srednju školu, 

Školske pčele Medarice, Zagrli za rijetke, Zdrav za 5!, Živim život bez nasilja. 

 Srednja škola Isidora Kršnjavoga Našice sudjelovala je u projektima Ne dokolici, da sportu, 

Geometrijska škola, Otvoreno srce. 

 Glazbena škola Franje Kuhača Osijek sudjelovala je u projektu "Europa u školi" koji je 

sufinancirala Osječko-baranjska županija, a učenik Luka Jurak je osvojio prvo nagradu u 

navedenom projektu. 

 Graditeljsko-geodetska škola Osijek sudjelovala je na međunarodnoj ljetnoj školi hrvatskog 

jezika i kulture "Faust Vrančić" na otoku Prviću sufinanciranom od strane Županije. 

 Srednjoškolski đački dom Osijek i ove je godine sudjelovao za Državnoj domijadi, državnom 

natjecanju učeničkih domova u sportu i kulturnim izrazima, a sudjelovanje je sufinancirala 

Županija. 

 Druga srednja škola Beli Manastir sudjelovala je u projektima Eko škola, Biti bolji, Pisci na 

mreži te Arheološki susreti. 
 

 

3. OSTALI PROGRAMI I PROJEKTI U ODGOJU I OBRAZOVANJU  
 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu osigurana su i sredstva za 

sufinanciranje ostalih odgojno-obrazovnih programa i projekata odnosno pomoć svim dionicima 

odgojno-obrazovnog procesa koji teže poboljšanju pedagoškog standarda, razvijanju znanja, vještina, 

kompetencija, stjecanju iskustva i razmjeni dobre prakse. Za dolje navedene ostale programe i projekte 

Osječko-baranjska županija je utrošila 278.796,25 kn. 

 

Osječko-baranjska županija pomogla je financiranje projekta Susret mladih pjesnika Osječko-

baranjske županije, na kojoj je sudjelovala OŠ Antuna Mihanovića Osijek. 

 

Županija je sufinancirala poboljšanje pedagoškog standarda ulaganjem 30.000,00 kuna u 

komplete opreme za robotiku Osnovnoj školi Jagode Truhelke Osijek, Osnovnoj školi Antuna 

Mihanovića Osijek, Osnovnoj školi Darda, Osnovnoj školi Mladost Osijek, Osnovnoj školi Frana 

Krste Frankopana Osijek, Osnovnoj školi Vijenac Osijek, Osnovnoj školi Ladimirevci, Osnovnoj školi 

Budrovci, Osnovnoj školi "Tin Ujević" Osijek i Osnovnoj školi Dore Pejačević Našice. 

 

Učenici 34 osnovne škole s područja Osječko-baranjske županije posjetili su Hrvatsko 

narodno kazalište u Osijeku i odgledali mnoštvo kazališnih predstava, a njihov dolazak financirala je 

Osječko-baranjska županija iznosom od 34.000,00 kuna. 

 

Razvoj kulture čitanja kroz projekt Čitamo mi, u obitelji svi potpomogla je Županija, a 

provodile su ga Osnovna škola Drenje, Osnovna škola Milka Cepelića Vuka, Osnovna škola Josipa 

Jurja Strossmayera Trnava te Osnovna škola Laslovo. 

 

U Erasmus + projektu koji je  usmjeren jačanju znanja i vještina te zapošljivosti europskih 

građana te unaprjeđivanju obrazovanja, osposobljavanja te rada u području mladih i sporta sudjelovale 

su I. gimnazija Osijek, Strojarska tehnička škola Osijek, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna 

Osijek, te Ekonomska škola "Braća Radić" Đakovo i Elektrotehnička i prometna škola Osijek koje su 

sufinancirane od strane Osječko-baranjske županije. 

 

Brojne su škole uz potporu Županije posjetile Memorijalni centar Domovinskog rata u 

Vukovaru, a radi se o učenicima osmih razreda Osnovne škole Ivane Brlić Mažuranić Koška, Osnovne 

škole Ivana Filipovića Osijek, Osnovne škole Lug, Osnovne škole Zmajevac, Osnovne škole Josipa 

Jurja Strossmayera Trnava, Osnovne škole Svete Ane Osijek, Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci 

Podravski te Osnovne škole Satnica Đakovačka. 
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Od strane Osječko-baranjske županije sufinanciran je i odlazak učenika Isusovačke klasične 

gimnazije s pravom javnosti u Osijeku, II gimnazije Osijek, Srednje škole Donji Miholjac i Srednje 

škole Valpovo na 2. festival klasičnih jezika i antičke civilizacije. 

 

 

4.  POTICANJE IZVRSNOSTI 

 

 Osječko-baranjska županija u svom Proračunu osigurala je sredstva za poticanje izvrsnosti 

kroz sufinanciranje odlazaka na međunarodna natjecanja i smotre, sufinanciranje ljetnih škola, stručne 

prakse ili studija za koje su dobivene djelomične stipendije, sufinanciranje studijskih putovanja, 

stručnih usavršavanja i ostalih programa i projekata fizičkih osoba i odgojno-obrazovnih ustanova koje 

svojim radom, programima i projektima potiču izvrsnost i ostvaruju  izvanredne rezultate, a svoju 

izvrsnost pokazuju na raznim područjima. 

 

U 2016. godini Županija je financijski potpomogla 29 programa poticanja izvrsnosti, u 

ukupnom iznosu od 154.500,00 kuna. 

 

Unutar navedenog programa Osječko-baranjska županija sufinancirala je sljedeće programe: 

 

Graditeljsko-geodetska škola Osijek, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje 

međunarodne ljetne škole hrvatskog jezika i kulture "Faust Vrančić", Srednjoškolski đački dom 

Osijek, u iznosu od 10.000,00 kuna za sufinanciranje domaćinstva i izvrsnih skupina na 41. državnoj 

Domijadi, Dominik Krčelić, učenik 7. razreda Osnovne škole Ljudevita Gaja, Osijek, Glazbene škole 

Franje Kuhača Osijek i Tamburaške škole "Batorek" u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje 

sudjelovanja na međunarodnom ETHNO festivalu u Nesebaru u Bugarskoj, Ena Buljubašić, Antonio 

Kovačević, Kristina Sablić, Ivan Šimić i Mirta Tonc učenici Tehničke škole i prirodoslovne gimnazije 

Ruđera Boškovića Osijek s mentorom Atilom Lukić, u iznosu od 3.000,00 kuna za sufinanciranje 

sudjelovanja u međunarodnom projektu Forced2Move u Litvi, Dr.sc. Verica Jovanovski, u iznosu od 

3.000,00 kuna za sufinanciranje međunarodne konferencije "Interdisciplinary Management Research", 

Katarina Tenžera, učenica Trgovačke i komercijalne škole "Davor Milas" Osijek, u iznosu od 3.000,00 

kuna za sufinanciranje sudjelovanja na dodjeli 1. državne nagrade na natječaju u poeziji, Osnovna 

škola Satnica Đakovačka, u iznosu od 1.900,00 kuna za sufinanciranje sudjelovanja na državnom 

natjecanju "Čitanjem do zvijezda", Ekonomska i upravna škola Osijek, u iznosu od 2.000,00 kuna za 

sufinanciranje sudjelovanja u međunarodnom projektu "Festival pameti", Ekonomska i upravna škola 

Osijek, u iznosu od 2.000,00 kuna za sufinanciranje kupovine literature i opreme za rad izvrsnim 

učenicima Karlu Pandžiću, Marku Patronu i Luki Zupčiću, III. gimnazija Osijek, u iznosu od 2.500,00 

kuna za sufinanciranje odlaska na međunarodno natjecanje iz engleskog jezika Hippo Competition, 

Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti, u iznosu od 8.000,00 kuna za sufinanciranje sudjelovanja 

dr.sc. Tene Velki i dr.sc. Ksenije Romstein na UNESCO-voj ljetnoj školi u Varšavi, Osnovna škola 

Ante Starčevića Viljevo, u iznosu od 3.000,00 kuna za sufinanciranje kupovine računala izvrsnoj 

učenici 8. razreda Ines Maroković, ujedno i državnoj prvakinji iz geografije, Karlo Pančić, učenik 4. 

razreda Osnovne škole Bratoljuba Klaića Bizovac i Glazbene škole Franje Kuhača Osijek iznosu od 

3.000,00 kuna za sufinanciranje kupovine glazbenog instrumenta - bisernica, Matea Matić, studentica 

Umjetničke akademije u Osijeku u iznosu od 2.000,00 kuna za sufinanciranje sudjelovanja na 

Međunarodnom natjecanju u klaviru, Gimnazija A. G. Matoša Đakovo, u iznosu od 6.600,00 kuna za 

sufinanciranje pjevačkog zbora., Elektrotehnička i prometna škola, u iznosu od 5.000,00 kuna za 

sufinanciranje projekta STEM-AGRO, Maja Grujić, učenica 2. razreda Gimnazije u Belom Manastiru 

u iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnoj ljetnoj školi "Benjamin 

Franklin Transatlantic Fellowe Summer Institute", USA, Jelena Samac, učenica II. gimnazije Osijek u 

iznosu od 5.000,00 kuna za sufinanciranje sudjelovanja u međunarodnoj učeničkoj razmjeni prilikom 

koje je učenica cijelu školsku godinu provela u gradu Sidney, regije Vancouver, Kanada, Glazbena 

škola Franje Kuhača, Osijek, u iznosu od 2.000,00 kuna za sufinanciranje sudjelovanja učenika I. 

razreda Luke Juraka na dodjeli nagrada natjecanja "Europa u školi" na kojem je osvojio 1. nagradu, 

Laura Lukasović, učenica 3. razreda I. gimnazije u Osijeku, u iznosu od 5.000,00 kuna za 

sufinanciranje sudjelovanja na međunarodnoj učeničkoj razmjeni prilikom koje je učenica cijelu 
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školsku godinu 2016/2017 provela u gradu Pittsburghu regije Pensylvania, SAD, Ema Perković, 

učenica 3. razreda II. gimnazije u Osijeku, u iznosu od 5.000,00 kunaza sufinanciranje sudjelovanja u 

međunarodnoj učeničkoj razmjeni prilikom koje je učenica cijelu školsku godinu 2016/2017 provela u 

gradu Merqutte, regije Miscigan, SAD, Andrea Knezović, studentica druge godine diplomskog studija 

Likovne kulture na Umjetničkoj akademiji u Osijeku, u iznosu od 5.000,00 kuna za pokriće troškova 

sudjelovanja na međunarodnom umjetničkom kampu za studente "Tropical lab" u Singapuru, Dora 

Borić, učenica 8. razreda Osnovne škole Tin Ujević Osijek, u iznosu od 4.500,00 kuna za 

sufinanciranje kupnje informatičke opreme za izvrsne rezultate u tehničkoj kulturi, Matea Lukić, 

Osijek, učenica 3. razreda III. gimnazije u Osijeku, u iznosu od 3.000,00 kuna za pokriće troškova 

sudjelovanja na dvotjednom tečaju "Looking ahead" koji se održao u Freiburgu, Njemačka, Sunčica 

Kajganić iz Šodolovaca, učenica prvog razreda I. gimnazije u Osijeku, u iznosu od 3.000,00 kuna za 

pokriće troškova sudjelovanja na Sajmu inovatora u Nurnbergu, Njemačka gdje je osvojila zlatnu 

medalju za patent "Smart bag". 

 

 

5. 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 2015./2016. nabavku obavezne školske 

lektire za učenike od I. do VIII. razreda osnovne škole te od I. do IV. razreda srednje 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 2015./2016. u osnovnim i srednjim 

školama kojima je osnivač Osječko-baranjska županija, bilo je 27.035 učenika, i po svakom učeniku 

doznačen je iznos od 3,00 kune. Ukupno je za realizaciju ovog programa utrošeno 81.105,00 kuna. 

 

 

6. SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA 

 

Program sufinanciranja međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola provodi se temeljem 

Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se sufinancira 75% cijene mjesečne učeničke karte za 

autobus odnosno vlak, a 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 sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola u 

iznosu od 5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak. Ukupan iznos sredstava 

utrošen za prijevoz redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije u 2016. 

godini iznosi 28.238.170,08 kuna, od toga je Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo iznos od 

26.573.291,83  kuna, dok je Osječko-baranjska županija utrošila 1.664.878,25 kuna. 
 

 

7. 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 17. svibnja 2016. Quadrillu je plesalo oko 3.000 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 fotografija osječkih maturanata koji su 

svojim tijelima duž Županijske ulice ispisali "Kohorta". 
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Projekt je u 2016. 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 228.500,00 kuna za sve elemente 

ovoga projekta, kako za trošak obuke plesa, tehniku, oglašavanje i druge troškove, fotografiranje 

maturanata iz zraka, tako i za majice i kišobrane koji su maturantima ostali u trajnom vlasništvu kao 

uspomena na ovaj dan i jedinstveni projekt. 

 

 
Slika 1. Grupna fotografija 

 
 

 

8. PROGRAM SUFINANCIRANJA PROJEKTA OBILJEŽAVANJA DANA SJEĆANJA 

NA ŽRTVU VUKOVARA U OSNOVNIM I SREDNJIM ŠKOLAMA 

 

U 2016. godini za realizaciju Programa sufinanciranja projekta obilježavanja Dana sjećanja na 

žrtvu Vukovara u osnovnim i srednjim školama u Proračunu Županije utrošeno je 25.300,00 kuna. 

Svijeće su se palile 17. studenoga 2016. 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 Vukovara čija je žrtva u stvaranju slobodne i neovisne Hrvatske 

postala nacionalni simbol jedinstva i ponosa hrvatskog naroda. 
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Slika 2. Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara5 
 

 
 

 

9.  EU PROJEKT ''UČIMO ZAJEDNO 2'' 

 

U Proračunu Osječko-baranjske županije osigurana su sredstva za finalizaciju projekta ''Učimo 

zajedno 2'' čija je provedba započela 2015. godine. U 2016. godini osigurana su sredstva u iznosu od 

1.788.718,22 kuna, a ukupno je utrošeno 1.755.980,56 kuna. 

 

Ovim projektom osigurano je 80 pomoćnika u nastavi za ukupno 106 učenika s teškoćama u 

razvoju unutar 39 osnovnih i 4 srednje škole kojima je Osječko-baranjska županija osnivač. 

 

 

10. EU PROJEKT ''UČIMO ZAJEDNO 3'' 

 

Projekt ''Učimo zajedno 3'' započeo je 31. kolovoza 2016. godine. Za navedeni je projekt u 

Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu osigurano ukupno 828.284,00 kune, od kojih 

je za provedbu planiranih projektnih aktivnosti utrošeno 775.581,98 kuna. 

 

Cilj projekta je unaprijediti socijalno uključivanje djece s teškoćama u redovit sustav 

obrazovanja i samim tim osiguravanje pomoćnika u nastavi za učenike koji su uključeni u projekt, 

uspostaviti mehanizam međusektorske suradnje ključnih dionika na razini županije u provedbi 

socijalne inkluzije djece i mladih i smanjiti broj nezaposlenih osoba na području Osječko-baranjske 

županije. 

 

Ovim projektom osigurano je 66 pomoćnika u nastavi za ukupno 70 učenika s teškoćama u 

razvoju unutar 33 osnovne i 5 srednjih škola kojima je Osječko-baranjska županija osnivač. 

 

 

11.  EU PROJEKT ''OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE ZA DJECU U RIZIKU OD 

SIROMAŠTVA'' 

 

Projekt ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva'' započeo je 29. 

kolovoza 2016. godine. Za navedeni je projekt u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu osigurano ukupno 385.484,00 kune, od kojih je za provedbu planiranih projektnih aktivnosti 

utrošeno 261.081,44 kuna. 

 

                                                 
5Trgovačka i komercijalna škola "Davor Milas" Osijek, 17.11.2016.; http://ss-trg-kom-dmilas-

os.skole.hr/?news_id=575#mod_news 

 

http://ss-trg-kom-dmilas-os.skole.hr/?news_id=575#mod_news
http://ss-trg-kom-dmilas-os.skole.hr/?news_id=575#mod_news
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Cilj projekta je ublažavanje najgorih oblika dječjeg siromaštva, pružanjem nefinancijske 

pomoći djeci u siromaštvu ili u riziku od siromaštva i to u vidu podjele hrane u školama. Ovim 

projektom osigurana je školska prehrana za 1077 učenika koja su u riziku od siromaštva u 38 osnovnih 

škola na području Osječko-baranjske županije. 

 

 

12. PROGRAM STIPENDIRANJA UČENIKA I STUDENATA 

 

 Cilj je Programa stipendiranja učenika i studenata Doprinijeti razvoju Županije stvaranjem 

društva znanja i kroz ulaganje proračunskih sredstava u izobrazbu strateških kadrova stvoriti 

kvalitetnije tržišta rada te povećati broj visokoobrazovanih. U Proračunu za 2016. godine obuhvaćene 

su učeničke i studentske stipendije dodijeljene na natječaju za školsku, odnosno akademsku godinu 

2015./16. i 2016./17. Planirano je 1.200.000,00 kuna, a realizirano je 1.133.300,00 kuna. 

 

 

13. PROGRAM DODJELE POTPORA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ 

 

Cilj je Programa jednokratnim financijskim potporama polaznicima poslijediplomskih studija 

olakšati financiranje školarine. Financijskim potporama potaknuti mlade na cjeloživotno obrazovanje i 

stjecanje znanja i kompetencija na najvišoj obrazovnoj razini. U Proračunu za 2016. godinu planirano 

je 300.000,00 kuna, a realizirano je 299.640,48 kuna. 

 

 

14. PROJEKT "SUFINANCIRANJE STUDENTSKIH KREDITA" 

 

Projekt "Studentski krediti" provodi se od 2011. godine. Cilj je poticanje izvrsnosti u pravilu 

redovitih studenata s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije, poticanje izobrazbe 

deficitarnih zanimanja, poticanje izobrazbe strateških kadrova za razvoj Županije, poticanje 

kontinuiranog obrazovanja kroz kreditiranje studenata i potpora socijalnim mogućnostima studiranja, 

kao snažan poticaj stvaranju društva znanja. U Proračunu za 2016. godinu planirano je 50.000,00 

kuna, a realizirao je 39.065,03 kuna. 

 

 

15. PROGRAM OPREMANJE I ODRŽAVANJE USTANOVA U ŠKOLSTVU  
 
 

U Proračunu Osječko-baranjske županije za 2016. godinu osigurana su sredstva za održavanje 

ustanova u školstvu. Ovim programom obuhvaćeno je financiranje tekućeg i investicijskog održavanja 

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 školskih ustanova. 

 

U Proračunu za 2016. godinu za realizaciju ovog programa osigurana su sredstva za tekuće i 

investicijsko održavanje školskih ustanova u iznosu 600.130,00 kuna. 

 

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje školskih ustanova realizirana su u iznosu 

596.493,59 kune. Navedena sredstva potrošena su na građevinske radove i popravke instalacija, 

rasvjete, kotlovnica te postojeće opreme. Izvedeni su radovi tekućeg i investicijskog održavanja te 

popravci na petnaest osnovnih škola: OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac, OŠ Drenje, Drenje, OŠ 

Vladimira Nazora, Feričanci, OŠ Ivane Brlić Mažuranić, Koška, OŠ Ivana Kukuljevića, Belišće, OŠ 

Josipa Antuna Ćolnića, Đakovo, OŠ Josipa Jurja Strossmayera, Đurđenovac, OŠ Laslovo, Laslovo, OŠ 

Milka Cepelića, Vuka, OŠ Matije Petra Katančića, Valpovo, OŠ "Silvije Strahimir Kranjčević", 

Levanjska Varoš, OŠ Josipa Kozarca, Semeljci, OŠ "Ivana Brlić Mažuranić", Strizivojna, OŠ 

Šećerana, Šećerana, OŠ "Vladimir Nazor", Đakovo, zatim na još pet srednjih škola: Prva srednja škola 

Beli Manastir, Beli Manastir, Druga srednja škola Beli Manastir, Beli Manastir, Graditeljsko-

geodetska škola Osijek, Osijek, II. gimnazija Osijek, Osijek i Medicinska škola Osijek, Osijek. 
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16. PROGRAM CENTAR ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU 

 

Grad Osijek i Osječko-baranjska sklopili su 21.travnja 2016. godine Ugovor o sufinanciranju 

izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek, u kojem se Grad Osijek 

obvezuje sufinancirati izgradnju u iznosu od 1.500.000,00 kuna. Temeljem toga u Proračunu Osječko-

baranjske županije za 2016. godinu osigurana su sredstva u navedenom iznosu. 

 

Program nije izvršen jer se radovi nisu uspjeli ugovoriti u 2016. godini već su ugovoreni u 

siječnju 2017. godine te će se obveze iz ugovora izvršiti u 2017. godini. 

 

Grad Osijek i Osječko-baranjska županija sudjelovat će u financiranju izgradnje objekta, a 

međusobne odnose regulirat će Ugovorom između Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. 

 

 

 

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. 
 

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 i obrazovanja, 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 i 

obrazovanja, 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. 

 

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. 

 

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 2015. - 2020. godine. 

Potpora provođenju programa i projekata u osnovnim i srednjim školama i 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. 


