Općinsko vijeće, temeljem članka 32. Statuta Općine Kneževi Vinogradi (Službeni
glasnik 3/13, 3/18) na svojoj ___.sjednici, održanoj __________. godine donijelo je
PROGRAM
poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi
za period 2018. -2023.godine
I. OPĆE ODREDBE
Članak 1.
Programom poticanja obrazovanja na području Općine Kneževi Vinogradi za period
2018.-2023.godine (u daljnjem tekstu: Program) utvrđuje se cilj Programa, vrsta potpora,
uvjeti za dodjelu potpora, korisnici i nositelji za provedbu mjera, te sredstva za realizaciju
mjera.
Članak 2.
Cilj ovog Programa je:
smanjenje trenda iseljavanja stanovništva s područja Općine, posebno mladih,
poticanje doseljavanja stanovništva -posebno mladih,
stvaranje uvjeta za bezbrižno obrazovanje djece,
smanjenje tereta financiranja obrazovanja djece, posebno u socijalno osjetljivim
skupinama,
 poticanje demografske obnove, i dr.





Članak 3.
Značenje pojmova u ovom Programu:
- osoba – misli se na fizičku osobu, ako u tekstu nije drugačije navedeno:
Izrazi koji se u ovom Programu koriste za osobe u muškom rodu su neutralni i odnose
se na muške i na ženske osobe.
Članak 4.
Korisnici mjera ovog Programa su fizičke osobe - državljani Republike Hrvatske, s
prebivalištem i boravištem na području Općine Kneževi Vinogradi, kao i strani državljani i
osobe bez državljanstva koje su stalno nastanjene na području Općine Kneževi Vinogradi, te
fizičke osobe koje imaju namjeru stalnog nastanjenja na području Općine Kneževi Vinogradi,
te predškolske i školske institucije i udruge i trgovačka društva koje se bave s djecom i
mladima s područja Općine Kneževi Vinogradi.
II. PODRUČJE PROGRAMA:
Članak 5.
Općina Kneževi Vinogradi će u razdoblju 2018-2023.godine poticati slijedeća
područja:
A.
B.
C.
D.
E.

PREDŠKOLSKI ODGOJ
OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
VISOKO OBRAZOVANJE
VANNASTAVNE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH
Članak 6.

Poticanje obrazovanja provodit će se kroz slijedeće mjere:
A. PREDŠKOLSKI ODGOJ
1. Mjera: STVARANJE UVJETA ZA RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE
2. Mjera: POMOĆ PROGRAMU PREDŠKOLE
B.
3.
4.
5.

OSNOVNOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Mjera: SUFINANCIRANJE PROGRAMA I RADA OSNOVNIH ŠKOLA
Mjera: „ŠKOLSKI OBROK ZA SVE“
Mjera: „“LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“ (osnovna i srednja
škola)
6. Mjera: „NAJBOLJI OSMAŠ“
C.
7.
8.
9.

SREDNJOŠKOLSKO OBRAZOVANJE
Mjera: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA
Mjera: STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA
Mjera: „NAJBOLJI SREDNJOŠKOLAC“

D. VISOKO OBRAZOVANJE
10. Mjera: STIPENDIRANJE STUDENATA
E. IZVANNASTAVNE AKTIVNOSTI DJECE I MLADIH
11. Mjera: LJETOVANJE ZA SVAKO DIJETE
12. Mjera: DJECA PLIVAJU
Članak 7.
1. MJERA: STVARANJE UVJETA ZA RAD PREDŠKOLSKE USTANOVE
U provedbi ove mjere Općina Kneževi Vinogradi će stvarati uvjete rad i razvoj
predškolske ustanove. Na području Općine Kneževi Vinogradi djeluje Dječji vrtić „ZEKO“ s
5 grupa.
U provedbi ovog Programa Općina Kneževi Vinogradi će u navedenom razdoblju
poduzeti aktivnosti na daljnjem poboljšanju uvjeta za rad vrtića i proširenju usluga.
Prihvatljivi korisnici: Dječji vrtić „ZEKO“
Prihvatljivi/planirani troškovi - aktivnosti:
- Proširenje vrtića „ZEKO“ s jasličkom skupinom i modernizacija rada
- Izgradnja novih sadržaja – sportskih terena u dječjem vrtiću Kneževi Vinogradi
- Uređenje dječjih igrališta u područnim vrtićima Karanac, Suza i Zmajevac.
Iznos sredstava koji se planira utrošiti: cca 6.000.000 kuna
Način provedbe: Općina Kneževi Vinogradi će navedene planirane aktivnosti nominirati na
natječaje i fondove – samostalno ili u suradnji s Dječjim vrtićem.
2. MJERA: POMOĆ PROGRAMU PREDŠKOLE
Navedena Mjera realizirat će se u suradnji s Dječjim vrtićem „ZEKO“ i Osječkobaranjskom Županijom, kad su isti uključeni.
Prihvatljivi korisnici: djeca s područja Općine Kneževi Vinogradi koja nisu uključeni u
redovne programe predškolskog odgoja – vrtićke skupine, a u godini kad se organizira
predškola kreću u 1.razred osnovne škole.
Planirani troškovi: 20,00 kn po djetetu koja ne pohađaju redovni program vrtića.

Način provedbe: Dječji vrtić „ZEKO“ će u suradnji s Općinom u godini kada je to potrebno
provoditi program predškole.
3. MJERA: SUFINANCIRANJE PROGRAMA I RADA OSNOVNIH ŠKOLA
Prihvatljivi korisnici: Osnovne škole s područja Općine Kneževi Vinogradi
Prihvatljivi trošak: nastavne i izvannastavne aktivnosti škola, kapitalna ulaganja.
Iznos sredstava koji se panira utrošit: godišnje ukupno za mjeru 4. planira se utrošit
maksimalno 100.000 kuna. Ukoliko godišnji proračun omogućuje, sredstva za škole mogu se
osigurati i u većem iznosu, ako se time financiraju kapitalna ulaganja u školstvo i provedbu
projekata.
Način provedbe: sredstva će se po korisniku planirati proračunom za tekuću godinu, s
mogućim izmjenama, za čiju provedbu se zadužuje Općinski načelnik
4. MJERA: „ŠKOLSKI OBROK ZA SVE“
Program se provodi u suradnji s Osječko-baranjskom Županijom
Prihvatljivi korisnici: osnovnoškolci s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi
Prihvatljiv trošak: 25 % cijene prehrane u školama
Iznos sredstava koji se planira utrošiti: približno 25 kn po djetetu mjesečno, što je cca
70.000,00 kn godišnje
Način provedbe: nakon sklopljenog ugovora između Osječko-baranjske Županije, osnovnih
škola i Općine, osnovne škole će svaki mjesec podnositi zahtjev Općini za sufinanciranje
školskog obroka.
5. MJERA: „“LAKŠE DO ŠKOLSKIH KNJIGA I OPREME“
Prihvatljivi korisnici: učenici osnovnih škola s prebivalištem na području Općine Kneževi
Vinogradi ukoliko pohađaju osnovnu školu u Kneževim Vinogradima i Zmajevcu
(uključujući i područne škole), te učenici srednjih škola.
Iznos sredstava: 300,00 kn po djetetu polazniku osnovne/ srednje škole, ukoliko proračunski
prihodi dozvoljavaju iznos potpore po djetetu može biti i viši, o čemu prije isplate odlučuje
Općinski načelnik
Način provedbe:
Za provedbu mjere raspisuje se javni poziv. Javni poziv raspisuje Općinski načelnik.
Javnim pozivom utvrđuje se način i postupak podnošenja zahtjeva za sufinanciranje,
obvezna dokumentacija koju je nužno priložiti uz prijavu, te ostali bitni elementi. Isti se
objavljuje na oglasnoj ploči i web stranici Općine.
Prijava na javni poziv podnosi se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Kneževi
Vinogradi
6. MJERA: „NAJBOLJI OSMAŠ“
Prihvatljivi korisnici: najbolji osmaš koji pohađa Osnovnu školu Kneževi Vinogradi i
najbolji osmaš koji pohađa Osnovnu školu Zmajevac, s prebivalištem na području Općine
Kneževi Vinogradi.

Iznos/ vrijednost potpore: općina će najboljeg osmaša škole Kneževi Vinogradi i osmaša
škole Zmajevac nagraditi s potporom u iznosu vrijednosti kompleta knjiga za slijedeću
školsku godinu i tabletom.
Iznos sredstava koji se planira utrošiti: cca 5.000,00 kuna.
Način provedbe: odabir najboljeg osnovnoškolca prema uspjehu u školi predložit će svaka
osnovna škola, a odluku o dodjeli potpore – nagrade donosi Općinski načelnik.
7. MJERA: SUFINANCIRANJE PRIJEVOZA SREDNJOŠKOLSKIH UČENIKA
Prihvatljivi korisnici:
1. srednjoškolci s područja Općine Kneževi Vinogradi koji se voze organiziranim
prijevozom u srednje škole u Belom Manastir i Osijek.
2. roditelji koji prijevoze djecu srednjoškolce iz Mirkovca do Suze
3. roditelji ukoliko imaju dijete s posebnim potrebama koja nisu u mogućnosti koristiti
javni prijevoz
Iznos sufinanciranja.
1. Potpora se dodjeljuje do 17,5 % cijene karte, a što čini razliku cijene prijevoza koji se
sufinancira iz državnog proračuna i županijskog proračuna, bez ikakvog učešća
roditelja djece.
2. Roditeljima čija djeca pohađaju srednju školu s prebivalištem u Mirkovcu ukoliko ih
voze u Suzu u iznosu 300 kn mjesečno po roditelju koji vozi.
3. Roditelju koji vozi dijete s posebnim potrebama isplaćivat će se mjesečno 700,00 kuna
ukoliko dijete vozi za Osijek, odnosno 500,00 kuna ukoliko dijete vozi za Beli
Manastir.
Način provedbe:
1. Općinski načelnik će na početku školske godine (po potrebi i u siječnju slijedeće
kalendarske godine) sklopiti ugovor s prijevoznikom, kojim će se urediti svi detalji za
provedbu sufinanciranja prijevoza
2. Općinski načelnik će sklopiti ugovore s roditeljima djece koji prevoze djecu od
Mirkovca do Suze i to na način da će se ugovor sklopiti i isplatiti sredstva: do 8-oro
djece koje voze financira se prijevoz za 2 roditelja (različite smjene), za 9-12 djece 4
roditelja, za 13 do 16 roditelja 6 roditelja i na dalje.
3. Općinski načelnik na pojedinačni zahtjev roditelja sklopiti ugovore s roditeljima o
sufinanciranju prijevoza uz predočenje medicinske i školske dokumentacije o
nemogućnosti korištenja javnog prijevoza.
8. MJERA: STIPENDIRANJE SREDNJOŠKOLACA
Prihvatljivi korisnici:
Stipendija se dodjeljuje srednjoškolskim učenicima s prebivalištem na području
Općine Kneževi Vinogradi
Iznos potpore:
Stipendija se dodjeljuje u mjesečnom iznosu 200,00 kuna po učeniku. Ukoliko godišnji
proračun omogućuje, sredstva se mogu dodijeliti i u većem iznosu, o čemu odlučuje Općinski
načelnik

Način provedbe:
Stipendija se dodjeljuje temeljem odredbi Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih
stipendija
Općinski načelnik kod raspisivanja natječaja svake godine donosi odluku o broju
stipendija koje se dodjeljuju.
9. MJERA: „NAJBOLJI SREDNJOŠKOLAC“
Prihvatljivi korisnici: srednjoškolci s područja Općine Kneževi Vinogradi, s prosjekom 5,00
i osvojenim 1,2 ili 3 mjestom na državnom, međužupanijskom ili županijskom natjecanju.
Iznos/ vrijednost potpore: općina će najboljeg srednjoškolca nagraditi s potporom u
vrijednosti 1.000 kuna, laptopom i sezonskom ulaznicom za Bazene.
Iznos sredstava koji se planira utrošiti: cca 4.000,00 kuna.
Način provedbe: Općinski načelnik će raspisati javni poziv za prijavu srednjoškolaca.
Javnim pozivom će se definirati svi uvjeti provedbe, potrebna dokumentacija i dr.
Odluku o izboru najboljeg srednjoškolca donijet će Općinski načelnik na prijedlog
Povjerenstva, a temeljem najboljih postignutih rezultata.
10. MJERA: STIPENDIRANJE STUDENATA
Stipendija se dodjeljuje studentima s prebivalištem na području Općine Kneževi
Vinogradi
Iznos potpore:
Stipendija se dodjeljuje u mjesečnom iznosu 500,00 kuna po učeniku. Ukoliko godišnji
proračun omogućuje, sredstva se mogu dodijeliti i u većem iznosu, o čemu odlučuje Općinski
načelnik
Način provedbe:
Stipendija se dodjeljuje temeljem odredbi Pravilnika o dodjeli učeničkih i studentskih
stipendija
Općinski načelnik kod raspisivanja natječaja svake godine donosi odluku o broju
stipendija koje se dodjeljuju.
11. MJERA: LJETOVANJE ZA SVAKO DIJETE
Prihvatljivi korisnici: osnovnoškolci polaznici osnovnih škola Kneževi Vinogradi i
Zmajevac s prebivalištem na području Općine Kneževi Vinogradi
Prihvatljiv trošak: trošak prijevoza djece u Dramalj i povratak, te sufinanciranje cijene
boravka djece u odmaralištu.
Iznos sredstava koji se planira utrošiti: prijevoz se određuje na temelju najpovoljnije
ponude prijevoznika, a sufinanciranje boravka u iznosu 200,00 kuna po djetetu.

Način provedbe: organizacija ljetovanja djece, sufinanciranja i prijevoz organizira se u
suradnji s tvrtkom „Stanouprava“ d.o.o. koji upravljaju navedenim objektom i organiziraju
ljetovanje.
12. MJERA: DJECA PLIVAJU
Prihvatljivi korisnici: djeca od 5 do zaključno završenog osmog razreda uz suglasnost
roditelja
Prihvatljiv trošak: cijena sezonske karte na SRC „ Bazeni“ Kneževi Vinogradi
Iznos sufinanciranja: 100 % cijene sezonske karte za dijete
Način provedbe: Općina će roditeljima putem škola i vrtića dostaviti obavijesti i obrasce,
čime će se zatražiti suglasnost roditelja, nakon dobivene suglasnosti, općina će podnijeti
zahtjev upravitelju Bazena za tiskanjem sezonskih ulaznica. Plaćanje će se vršiti putem
fakture upravitelja Bazena.
III. ZAJEDNIČKE ODREDBE
Članak 8.
U Proračunu Općine svake godine, do opoziva Programa, osigurat će se sredstva za
dodjelu potpora po ovom Programu.
Sredstva će biti ograničena sukladno financijskoj mogućnosti Općine.
Članak 9.
Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel za provođenje ovog Programa u dijelu
prikupljanja i obrade zahtjeva.
Članak 10.
U provedbi mjera br. 8 i 10 pravo na potporu ne mogu ostvariti osobe ili član
kućanstva za koju JUO u postupku obrade podnesenog zahtjeva utvrdi da Općini Kneževi
Vinogradi duguje dospjelu obvezu na ime javnih i/ili nejavnih davanja kod provedbe mjera
kroz pojedinačne zahtjeve.
Podnositelj zahtjeva nema pravo na potporu ukoliko je za istu namjenu primio potporu
iz drugih izvora u 100%-tnom iznosu ili ukupan postotak sufinanciranja ne može prijeći 100%
ili je korisnik druge stipendije (ukoliko se radi o mjeri: stipendiranje).
Korisnik potpore dužan je omogućiti davatelju potpore kontrolu namjenskog utroška
dobivene potpore.
Članak 11.
Ukoliko se utvrdi da je podnositelj ostvario potporu na temelju dostavljene neistinite
dokumentacije, ili se utvrdi da je za istu namjenu primio potporu iz drugih izvora, dobivena
sredstva mora vratiti u Proračun Općine Kneževi Vinogradi.
Članak 12.
Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“ broj 25/13. i
85/15.), Općina Kneževi Vinogradi kao tijelo javne vlasti obvezno je radi upoznavanja
javnosti omogućiti pristup informacijama o svom radu pravodobnom objavom na internetskim
stranicama ili u javnom glasilu. Slijedom navedenog, smatrati će se da je korisnik
podnošenjem Zahtjeva za potporu koji sadrži njegove osobne podatke dao privolu za njihovu

obradu i korištenje za javnu objavu, a u svrhu zbog koje su zatraženi primjenjujući propise o
zaštiti osobnih podataka.
Članak 13.
Pojedinom korisniku može se odobriti više vrsta potpora u istoj kalendarskoj godini,
ali samo po jedna u okviru jedne mjere.
IV. ZAVRŠNE ODREDBE
Članak 14.
Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenom glasniku, od
kad se i primjenjuje, osim mjera: 2, 6 i 9 koje se primjenjuju od 01.01.2019. Nedovršeni
postupci vođeni po ranijim propisima koji reguliraju planirane mjere po ovom Programu
riješit će se po odredbama ovog Programa.
KLASA: 602-01/18-01/4
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Kn.Vinogradi,
PREDSJEDNICA
OPĆINSKOG VIJEĆA
Dragana Božić

