
Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 2. i 10. 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.), u svezi s člankom 11. i 12. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i člankom 7. Zakona o 

sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru ("Narodne novine" broj 78/15.), Župan Osječko-baranjske županije donio je 20. prosinca 2017. godine 
 
 

IZMJENE PLANA 
 

dodjele potpora iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 
 

 

I. 
 

 U Planu dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini ("Županijski glasnik" broj 11/16., 1/17., 4/17., 6/17., 10/17., 12/17. i 

KLASA: 402-01/17-01/114, URBROJ: 2158/1-01-02-17-2 OD 5. prosinca 2017.) u točki I. dio tablice koji se odnosi na "Potpore u socijalnoj skrbi" i to 

potpore pod nazivima: Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima, Sufinanciranje programa kvalitete života osoba s invaliditetom i djece s 

poteškoćama u razvoju i Su/financiranje programa i projekata braniteljskih udruga mijenja se tako da glasi: 
 

Naziv potpore Pravni temelj dodjele Namjena Korisnici 

Raspoloživi 

ukupni 

iznos 

Iznos 

potpore u 

kn 

Način dodjele 

Plan. 

datum 

prijave 

Jednokratne pomoći 

socijalno ugroženim 

građanima 

Odluka o uvjetima i 

načinu dodjele 

jednokratnih pomoći 

socijalno ugroženim 

građanima 

za financijske teškoće u 

podmirivanju osnovnih 

životnih potreba 

korisnika te drugih 

trenutačnih potreba kao 

što su školovanje djece, 

nesretni slučaj u 

kućanstvu, velika šteta u 

kućanstvu nastala zbog 

elementarne nepogode, 

skupo liječenje teške 

bolesti, smrt člana 

kućanstva i slično 

osobe s 

prebivalištem/stalnim 

boravištem na 

području Županije 

koje ispunjavaju 

imovinski cenzus 

(mjesečni iznos 

primanja za 

posljednja tri mjeseca 

prije podnošenja 

zahtjeva za samca 

najviše u iznosu od 

1.500,00 kn, za 

kućanstvo najviše do 

1.000 kn po članu 

kućanstva) 

1.142.500,00 dvokratno 

odnosno 

višekratno 

a najviše 

do 

10.000,00 

ukupno u 

godini 

Rješenjem 

župana po 

podnesenoj 

zamolbi i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu a 

najkasnije 

do 20.12. 



        

Sufinanciranje programa 

kvalitete života osoba s 

invaliditetom i djece s 

poteškoćama u razvoju 

Program javnih potreba 

u djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2017. 

godinu 

za projekte kvalitete 

života osoba s 

invaliditetom i djece s 

poteškoćama u razvoju 

udruge sa sjedištem 

na području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na području 

Županije i fizičke 

osobe s prebivalištem 

na području Županije 

120.000,00 od 

1.000,00 

do 

10.000,00 

Rješenjem 

župana po 

prijavi na 

javni poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

za dodjelu 

potpora u 

okviru 

Programa 

javnih potreba 

od 1.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 20.12. 

Su/financiranje 

programa i projekata 

braniteljskih udruga 

Program javnih potreba 

u djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2017. 

godinu 

za programe i projekte 

braniteljskih udruga 

proizašlih iz 

Domovinskog rata, 

različitih skupova - 

kongresa, konferencija i 

slično 

braniteljske udruge 

proizišle iz 

domovinskog rata sa 

sjedištem na području 

Županije ili čiji se 

programi odvijaju na 

području Županije 

50.000,00 od 

1.000,00 

do 

5.000,00 

Rješenjem 

župana po 

podnesenoj 

zamolbi i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

za dodjelu 

potpora u 

okviru 

Programa 

javnih potreba 

od 1.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 20.12. 

 

 

II. 
 

Ove Izmjene Plana bit će objavljene u "Županijskom glasniku" te na internetskim stranicama Županije. 

 

KLASA: 402-01/17-01/117 

URBROJ: 2158/1-01-02-17-2 

 

Osijek, 20. prosinca 2017. 

 Župan 

 

 Ivan Anušić, v.r. 


