
Temeljem članka 16. stavak 2. 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. i 2/13.), 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18. sjednici 17. prosinca 2015. godine 

 

 

IZMJENE PROGRAMA 
 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
 

 

I. 
 

U Programu javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15.) u točki IV. stavci 5. i 6. mijenjaju se tako 

da glase: 
 

"Sredstva iz stavka 1. podstavak 4. 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 5. namijenjena su za programe i projekte civilnih udruga iz 

područja skrbi o umirovljenicima od posebnog interesa za Županiju. Financiraju se programi i projekti 

udruga umirovljenika 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." 
 

Stavci 12. i 13. mijenjaju se tako da glase: 
 

"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 nakon provedenog javnog poziva, po prijedlogu posebno imenovanog povjerenstva 

za provedbu ovog Programa, temeljem rješenja župana. 

 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 12. 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." 

 

II. 
 

Ove Izmjene Programa bit će objavljene u "Županijskom glasniku". 
 
 

Klasa: 550-01/15-01/12 

Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 

 

Osijek, 17. prosinca 2015. Predsjednik 
 

 Antun Kapraljević, v.r. 


