
Temeljem članka 16. stavak 2. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine 
 
 
 
 

IZMJENE PROGRAMA 
 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 
na području Osječko-baranjske županije 

za 2015. godinu 
 
 

I. 
 
 U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/14. i 3/15.) u točki II. stavak 1. brojka 
"31.063.900,00" zamjenjuje se brojkom "31.107.900,00", a u stavku 2. podstavak 2. brojka 
"6.288.000" zamjenjuje se brojkom "6.332.000,00". 
 
 

II. 
 

U točki IV. stavak 1. mijenja se i glasi: 
 

"Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 2. rasporedit će se na sljedeći način: 
- 10.000,00 kuna za "Sufinanciranje troškova stanovanja socijalno ugroženih građana" 
- 200.000,00 kuna za "Pomoći za tekuće troškove pučke kuhinje - Caritas Osijek" 
- 60.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja 

socijalne skrbi" 
- 50.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga" 
- 50.000,00 kuna za program "Skrb o umirovljenicima" 
- 1.140.000,00 kuna za "Jednokratna pomoć umirovljenicima" 
- 30.000,00 kuna za program "Kvaliteta života starih osoba" 
- 30.000,00 kuna za "Unapređenje položaja djece pripadnika Romske nacionalne manjine" 
- 50.000,00 kuna za "Udruga Breza - sufinanciranje troškova stambene zajednice" 
- 90.000,00 kuna za program "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u  

razvoju" 
- 200.000,00 kuna za "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u 

razvoju" 
- 30.000,00 kuna za program "Inkluzija - radna okupacija štićenika" 
- 1.357.000,00 kuna za "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" 
- 50.000,00 kuna za "Udruga "Moje dijete" - sufinanciranje projekta "Za osmijeh djeteta u 

prirodi" 
- 1.350.000,00 kuna za "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije" 
- 100.000,00 kuna za "Sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za izgradnju doma za 

starije i nemoćne u Našicama" 
- 142.000,00 kuna za "Financiranje udruga građana" 
- 131.000,00 kuna za "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga" 
- 712.000,00 kuna za "Sufinanciranje rada Hrvatskog Crvenog križa" 
- 50.000,00 kuna za "Gradsko društvo Crvenog križa Osijek - donacija" 
- 500.000,00 kuna za "Djelatnost Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek". 
 



III. 
 

Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 550-01/15-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
Osijek, 20. listopada 2015. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević, v.r. 


