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PRIJEDLOG IZMJENA I
DOPUNA PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU
Skupština Osječko-baranjske županije je na sjednici održanoj 28. studenog 2017. godine
donijela Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/17.).
Smanjenje sredstava u iznosu od 189.763,10 kuna planira se na programu "jednokratna
pomoć umirovljenicima". S obzirom na broj dodijeljenih jednokratnih pomoći umirovljenicima
povodom Uskrsa planirana sredstva za tu namjenu nisu se u cijelosti utrošila. Nakon ovog smanjenja
sredstva na ovom programu iznosit će 910.236,90 kuna.
Smanjenje sredstava u iznosu od 76.000,00 kuna planira se na programu "jednokratna pomoć
obiteljima novorođene djece". U 2017. godini bilo je isplaćeno 2.352.500,00 kuna za 2406
novorođenih beba. Nakon ovog smanjenja sredstva na ovom program iznosit će 2.424.000,00 kuna.
Zbog smanjenog priliva sredstava u Proračun Županije u 2018. Godini, predlaže se izmjena
Programa u dijelu sufinanciranja rada Hrvatskog Crvenog križa Osječko-baranjske županije,
odnosno planirani iznos od 700.000,00 kuna smanjuje se na 600.000,00 kuna, odnosno smanjuje se za
100.000,00 kuna (prema Zakonu o Hrvatskom Crvenom križu, Županije su dužene osigurati 0,7%
izvornih sredstava Proračuna Županije za financiranje Županijskih organizacija Crvenog križa).
Za novi program "sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova" planirana sredstva iznose
30.000,00 kuna, a predviđena su za sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova koje organiziraju
fakulteti ili strukovne udruge iz područja socijalnih, humanitarnih i karitativnih djelatnosti .
Za novi program "financiranje projekta "Moje prvo ljetovanje" planirana sredstva iznose
15.500,00 kuna, a predviđena su za organizirani odlazak na more obitelji, koje su korisnici socijalnih
naknada, prema popisu obitelji koji će dostavit Centar za socijalnu skrb Osijek.
Slijedom navedenog predlažu se izmjene Programa kako slijedi:
-

910.236,90,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć umirovljenicima" (smanjenje za
189.763,10 kuna),
2.424.000,00 kuna za projekt "Jednokratne pomoć obiteljima novorođene djece" (smanjenje
za 76.000,00 kuna),
600.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa" (smanjenje za
100.000,00 kuna),
30.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova" (novi program),
15.500,00 kuna za projekt "Financiranje projekta "Moje prvo ljetovanje" (novi program).

Ukupna vrijednost Programa nakon Izmjena i dopuna iznosi 33.081.836,90 kuna (smanjenje
za 320.263,10 kune).
Slijedom rečenog predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Izmjena i
dopuna Programa koje u prijedlogu glase:
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Temeljem članka 16. i članka 30. točka 6. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09., 2/13. i 4/18.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici _______________ 2018. godine

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu
I.
U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/17.) u točki II. stavak 1. brojka
"33.402.100,00" zamjenjuje se brojkom "33.081.836,90", a u stavku 2. podstavak 2. brojka
"7.846.500,00" zamjenjuje se brojkom "7.526.236,90".

II.
U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi:
Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način:
-

5.000,00 kuna za program "Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana"
115.000,00 kuna za projekt "Domovi za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje projekata
financiranih iz fondova EU"
200.000,00 kuna za projekt "Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek"
40.000,00 kuna za projekt "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz
područja socijalne skrbi"
70.000,00 kuna projekt za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih
udruga"
70.000,00 kuna za projekt "Skrb o umirovljenicima i kvaliteta života starih osoba"
910.236,90 kuna za projekt "Jednokratna pomoć umirovljenicima"
40.000,00 kuna za projekt "Programi za Rome i unapređenje položaja djece pripadnika
Romske nacionalne manjine"
50.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade"
50.000,00 kuna za projekt "Unapređenje kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima prevencija
150.000,00 kuna za projekt "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju"
100.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje projekata socijalnih samoposluga"
200.000,00 kuna za projekt "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s
poteškoćama u razvoju"
30.000,00 kuna za projekt "Radna okupacija osoba s intelektualnim teškoćama"
1.206.500,00 kuna za projekt "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima"
50.000,00 kuna za projekt "Psihosocijalnu podršku obiteljima djece i djeci oboljeloj od
malignih bolesti"
2.424.000,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja
Županije"
200.000,00 kuna za projekt "Financiranje udruga građana"
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-

400.000,00 kuna za projekt "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga"
600.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa"
50.000,00 kuna za projekt "Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija"
20.000,00 kuna za projekt "Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije - ljetna škola
mladih"
500.000,00 kuna za projekt "Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek"
30.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje znanstvenih i stručnih skupova"
15.500,00 kuna za projekt "Financiranje projekta "Moje prvo ljetovanje".
Iza stavka 24. dodaju se novi stavci 25. i 26. koji glase:

"Sredstva iz stavka 1. podstavak 24. namijenjena su za sufinanciranje znanstvenih i stručnih
skupova koje organiziraju fakulteti ili strukovne udruge iz područja socijalnih, humanitarnih i
karitativnih djelatnosti, po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu
ovog Programa, a dodijelit će se temeljem rješenja župana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 25. namijenjena su za organizirani odlazak na more obitelji
koje su korisnici socijalnih naknada, a isplatit će se prijevozniku po ispostavljenom računu i popisu
članova tih obitelji, a koji će dostaviti Centar ta socijalnu skrb Osijek.".

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

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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Prilog
ODREDBE PROGRAMA JAVNIH
POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU ČIJE SE
IZMJENE I DOPUNE PREDLAŽU

II.
Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od
33.402.100,00 kuna.

-

Sredstva iz stavka 1. ove točke planiraju se na sljedeći način:
25.555.600,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - pomoći izravnanja, i dodatnog udjela
poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Županije u području socijalne skrbi,
7.846.500,00 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije za ostvarivanje drugih programa
izvan minimalnog standarda
IV.

-

Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način:
5.000,00 kuna za program "Sufinanciranje troškova ogrjeva socijalno ugroženih građana"
115.000,00 kuna za projekt "Domovi za starije i nemoćne osobe - sufinanciranje projekata
financiranih iz fondova EU"
200.000,00 kuna za projekt "Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek"
40.000,00 kuna za projekt "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz
područja socijalne skrbi"
70.000,00 kuna projekt za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih
udruga"
70.000,00 kuna za projekt "Skrb o umirovljenicima i kvaliteta života starih osoba"
1.100.000,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć umirovljenicima"
40.000,00 kuna za projekt "Programi za Rome i unapređenje položaja djece pripadnika
Romske nacionalne manjine"
50.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade"
50.000,00 kuna za projekt "Unapređenje kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima prevencija izdvajanja djece
150.000,00 kuna za projekt "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u
razvoju"
100.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje projekata socijalnih samoposluga"
200.000,00 kuna za projekt "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s
poteškoćama u razvoju"
30.000,00 kuna za projekt "Radna okupacija osoba s intelektualnim teškoćama"
1.206.500,00 kuna za projekt "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima"
50.000,00 kuna za projekt "Psihosocijalnu podršku obiteljima djece i djeci oboljeloj od
malignih bolesti"
2.500.000,00 kuna za projekt "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja
Županije"
200.000,00 kuna za projekt "Financiranje udruga građana"
400.000,00 kuna za projekt "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga"
700.000,00 kuna za projekt "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa"
50.000,00 kuna za projekt "Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija"
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-

20.000,00 kuna za projekt "Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije - ljetna škola
mladih"
500.000,00 kuna za projekt "Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek".

Sredstva iz stavka 1. podstavak 1. doznačit će se kao pomoć unutar općeg proračuna jedinici
lokalne samouprave, temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela Županije za troškove ogrjeva
socijalno ugroženih građana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 2. namijenjena su Domu za starije i nemoćne osobe Osijek i
Domu za starije i nemoćne osobe Đakovo za sufinanciranje projekta "ReGerNet - Devolopment of
Social Care Services within the Gerontology", a koji se provodi u sklopu programa IPA CBC Croatia Serbia 2014 - 2020. financiranog iz fondova EZ, a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po
podnesenom zahtjevu.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 3. doznačit će se kao tekuća donacija, po zahtjevu, Caritasu
Osijek Đakovačko-osječke nadbiskupije za troškove rada pučke kuhinje.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 4. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje
programa/projekta iz područja socijalne skrbi, različitih skupova - kongresa, konferencija i slično.
Dodijelit će se različitim pravnim osobama po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog
povjerenstva za provedbu ovog Programa, temeljem rješenja župana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 5. namijenjena su za financiranje/sufinanciranje programa i
projekata braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata od posebnog interesa za Županiju,
različitih skupova - kongresa, konferencija i slično. Dodijelit će se braniteljskim udrugama po zahtjevu
i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog Programa, temeljem rješenja
župana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 6. namijenjena su za programe i projekte civilnih udruga iz
područja skrbi o umirovljenicima i poboljšanja kvalitete života starih osoba od posebnog interesa za
Županiju. Financiraju se programi i projekti udruga umirovljenika i drugih udruga čije je područje
djelovanja Županija. Programi i projekti odabiru se nakon provedenog javnog poziva po prijedlogu
posebnog povjerenstva na temelju plana koji će utvrditi župan.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 7. namijenjena su za isplatu jednokratnih pomoći
umirovljenicima s prebivalištem na području Županije. Visinu mirovine do koje će se isplaćivati
jednokratna pomoć i iznos jednokratne pomoći svojim aktom odredit će Župan. Jednokratna pomoć
isplaćivat će se prema popisu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje te eventualno popisima
jedinica lokalne samouprave i osobnim zahtjevima uz dokaze o visini mirovine. Sredstva će se isplatiti
umirovljenicima koji mirovinu ostvaruju u Republici Hrvatskoj ili iz bivših jugoslavenskih republika,
a povodom blagdana Uskrsa.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 8. namijenjena su za programe vezane uz provedbu
Nacionalne strategije za uključivanje Roma, te za programe i projekte civilnih udruga romske
nacionalne manjine iz područja unapređenja položaja djece pripadnika romske nacionalne manjine i od
posebnog su interesa za Županiju. Financiraju se programi i projekti udruga čije je područje djelovanja
Županija. Programi i projekti odabiru se nakon provedenog javnog poziva po prijedlogu posebnog
povjerenstva na temelju plana koji će utvrditi župan.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 9. namijenjena su za programe i projekte civilnih udruga u
organizaciji stambenih zajednica za mlade i od posebnog su interesa za Županiju. Financiraju se
programi i projekti udruga čije je područje djelovanja Županija. Programi i projekti odabiru se nakon
provedenog javnog poziva po prijedlogu posebnog povjerenstva na temelju plana koji će utvrditi
župan.
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Sredstva iz stavka 1. podstavak 10. namijenjena su za program "Brižan dom za svako dijete"
SOS - dječjeg sela Ladimirevci čiji je cilj unapređenje kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima prevencija izdvajanje djece iz obitelji i od posebnog je interesa za Županiju. Sredstva će se dodijeliti
po zahtjevu i prijedlogu posebnog povjerenstva za provedbu ovog Programa, a na temelju rješenja
župana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 11. namijenjena su za projekte kvalitete života osoba s
invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a dodijelit će se udrugama čije je područje djelovanja
Osječko-baranjska županija i fizičkim osobama s prebivalištem na području Županije kao tekuća ili
kapitalna donacija po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog
Programa, temeljem rješenja župana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 12. namijenjena su za projekte socijalnih samoposluga civilnih
udruga i od posebnog su interesa za Županiju. Financiraju se projekti udruga čije je područje
djelovanja Županija. Projekti se odabiru nakon provedenog javnog poziva po prijedlogu posebnog
povjerenstva na temelju plana koji će utvrditi župan.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 13. namijenjena su za pomoć u zbrinjavanju osoba s
invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju, a dodijelit će se Centru za odgoj i obrazovanje "Ivan
Štark" iz Osijeka po zahtjevu i po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva za provedbu ovog
Programa, temeljem rješenja župana.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 14. namijenjena su za programe i projekte civilnih udruga iz
područja radne okupacije osoba s intelektualnim teškoćama i od posebnog su interesa za Županiju.
Financiraju se programi i projekti udruga čije je područje djelovanja Županija. Programi i projekti
odabiru se nakon provedenog javnog poziva po prijedlogu posebnog povjerenstva na temelju plana
koji će utvrditi župan.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 15. namijenjena su za jednokratne pomoći socijalno
ugroženim građanima Županije i dodijelit će se temeljem rješenja župana prema odluci Skupštine
Županije.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 16. namijenjena su civilnim udrugama za programe i projekte
psihosocijalne podrške obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih bolesti, od posebnog su interesa
za Županiju. Financiraju se programi i projekti udruga čije je područje djelovanja Županija. Programi i
projekti odabiru se nakon provedenog javnog poziva po prijedlogu posebnog povjerenstva na temelju
plana koji će utvrditi župan.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 17. namijenjena su u okviru mjera pronatalitetne politike i
isplaćivati će kao jednokratna pomoć obiteljima, odnosno svakom novorođenom djetetu s
prebivalištem na području Županije u iznosu od 1.000,00 kuna u suradnji s određenom poslovnom
bankom.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 18. namijenjena su za programe i projekte civilnih udruga iz
područja socijalne skrbi i od posebnog su interesa za Županiju. Financiraju se programi i projekti
udruga čije je područje djelovanja Županija. Programi i projekti odabiru se nakon provedenog javnog
poziva po prijedlogu posebnog povjerenstva na temelju plana koji će utvrditi župan.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 19. namijenjena su za programe i projekte braniteljskih udruga
proizašlih iz Domovinskog rata i od posebnog su interesa za Županiju. Financiraju se programi i
projekti udruga čije je područje djelovanja Županija. Programi i projekti odabiru se nakon provedenog
javnog poziva po prijedlogu posebnog povjerenstva na temelju plana koji će utvrditi župan.
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Sredstva iz stavka 1. podstavak 20. namijenjena su za rad i djelovanje službe traženja te javne
ovlasti i redovnu djelatnost Županijske organizacije Hrvatskog Crvenog križa. Sredstva se osiguravaju
temeljem zakona u iznosu od 0,7% izvornih sredstava Proračuna Županije. Sredstva se prenose kao
tekuća donacija.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 21. namijenjena su Gradskom društvu Crvenog križa Osijek za
otplatu dijela kredita podignutog za završetak rekonstrukcije i proširenje kapaciteta Centra za
edukaciju u Orahovici, a temeljem Ugovora o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela
kredita "Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek" podignutog za
rekonstrukciju i proširenje kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici zaključenog 24. srpnja 2014.
godine između Osječko-baranjske županije i Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog
križa Osijek. Sredstva će se doznačiti po zahtjevu Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog
križa Osijek.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 22. namijenjena su Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske
županije za sufinanciranje Ljetne škole mladih koja će se provoditi u Centru za edukaciju u Orahovici,
a dodijelit će se temeljem rješenja župana, po podnesenom zahtjevu.
Sredstva iz stavka 1. podstavak 23. namijenjena su za rad Centra za profesionalnu
rehabilitaciju (sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih troškova). Obveza proizlazi iz
suosnivačkih prava Županije nad Centrom. Sredstva za sufinanciranje plaća zaposlenih i materijalnih
troškova isplaćivat će se po zahtjevu Ustanove.
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