
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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine 
 
 
 

P R O G R A M 
 

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

za 2016. godinu 
 
 

I. 
 

Ovim Programom utvrđuju se javne potrebe u djelatnosti socijalne skrbi koje će financirati 
Osječko-baranjska županija (u daljnjem tekstu: Županija) u 2016. godini, ukupno potrebna sredstva 
koja će se osigurati u Proračunu, korisnici sredstava i način rasporeda sredstava. 
 
 

II. 
 

Za provedbu ovog Programa potrebno je osigurati sredstva u ukupnom iznosu od 
30.993.900,00 kuna. 
 

Sredstva iz stavka 1. ove točke planiraju  se na sljedeći način: 
- 24.775.900,00 kuna iz sredstava Državnog proračuna - pomoći izravnanja, i dodatnog udjela 

poreza na dohodak za decentralizirane funkcije Županije u području socijalne skrbi, 
- 6.218.000,00 kuna izvornih sredstava Proračuna Županije za ostvarivanje drugih programa 

izvan minimalnog standarda. 
 
 

III. 
 

Sredstva iz točke II. stavak 2. podstavak 1. Programa rasporedit će se na sljedeći način: 
- 3.700.000,00 kuna centrima socijalne skrbi na području Županije 
- 15.070.000,00 kuna  domovima za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Županija 
- 6.005.900,00 kuna jedinicama lokalne samouprave na području Županije. 
 

Prema članku 118. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 
152/14. i 99/15.) jedinice područne (regionalne) samouprave osiguravaju sredstva za materijalne i 
financijske rashode centara za socijalnu skrb na svom području. Posebnom odlukom Vlade Republike 
Hrvatske utvrđuje se minimalni standard i temeljem toga osiguravaju potrebna sredstva za ovu obvezu 
Županije, odnosno decentraliziranu funkciju. Županija svojom odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te 
način rasporeda i visinu sredstava centrima za socijalnu skrb na svom području. 
 

Vlada Republike Hrvatske je, na temelju članka 36. stavak 1. i 2. Zakona o izmjenama i 
dopunama Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 59/01.) s danom 1. siječnja 2002. godine 
prenijela svoja osnivačka prava nad domovima za starije i nemoćne osobe Osijek, Đakovo i Beli 
Manastir na Županiju. Sukladno članku 121. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi Vlada Republike 
Hrvatske donosi odluku o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe. Iz sredstava za decentralizirane funkcije osigurava se razlika 
sredstava između ukupnih prihoda za posebne namjene i utvrđenih rashoda doma. Županija svojom 
odlukom utvrđuje kriterije i mjerila te način rasporeda i visinu sredstava domovima kojima je osnivač. 
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Prema članku 117. stavak 2. Zakona o socijalnoj skrbi jedinica područne (regionalne) 
samouprave obvezna je u svom proračunu osigurati sredstva za troškove ogrjeva socijalno ugroženim 
građanima na svom području pod uvjetima i na način propisan Zakonom. Sredstva se temeljem 
posebne odluke Vlade Republike Hrvatske osiguravaju za decentralizirane funkcije jedinicama 
područne (regionalne) samouprave, a jedinice područne (regionalne) samouprave ih doznačavaju 
jedinicama lokalne samouprave temeljem rješenja o pravu na ogrjev nadležnog Upravnog tijela 
jedinica područne (regionalne) samouprave. Visinu naknade svojom odlukom određuje jedinica 
područne (regionalne) samouprave. Uz sredstva za decentralizirane funkcije, po potrebi, odnosno 
temeljem rješenja nadležnog upravnog tijela Županije, koristit će se i izvorna sredstva Proračuna 
Županije. 
 

IV. 
 

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" 
- 50.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata udruga iz područja 

socijalne skrbi" 
- 20.000,00 kuna za "Financiranje/sufinanciranje programa i projekata braniteljskih udruga" 
- 50.000,00 kuna za "Skrb o umirovljenicima" 
- 1.400.000,00 kuna za program "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 "Sufinanciranje troškova stambenih zajednica za mlade" 
- 50.000,00 kuna za "Unapređenje kvalitete skrbi o djeci u biološkim obiteljima - prevencija 

izdvajanja djece iz obitelji 
- 80.000,00 kuna za program "Kvaliteta života osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u  

razvoju" 
- 225.000,00 kuna za "Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u 

razvoju" 
- 30.000,00 kuna za program "Radna okupacija osoba s intelektualnim teškoćama" 
- 873.000,00 kuna za "Jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima" 
- 50.000,00 kuna za "Psihosocijalnu podršku obiteljima djece i djeci oboljeloj od malignih 

bolesti" 
- 1.300.000,00 kuna za program "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" 
- 220.000,00 kuna za "Financiranje udruga građana" 
- 200.000,00 kuna za "Financiranje programskih aktivnosti braniteljskih udruga" 
- 700.000,00 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". 
 

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. doznačit će se kao tekuća donacija, po zahtjevu, Caritasu 
Osijek Đakovačko-osječke nadbiskupije za troškove rada pučke kuhinje. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 3. 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. 
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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 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 programe i projekte civilnih udruga iz 
područja skrbi o umirovljenicima 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 6. 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 7. namijenjena su za programe i projekte civilnih udruga iz 
područja poboljšanja kvalitete života starih osoba 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 8. namijenjena su 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. 
 

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 izdvajanja djece iz obitelji i od posebnog je interesa za Županiju. Sredstva će se dodijeliti 
po zahtjevu, 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 dijelom udrugama čije je područje 
djelovanja Osječko-baranjska županija nakon provedenog javnog poziva i na temelju plana koji će 
utvrditi župan, a dijelom temeljem rješenja župana po podnesenom zahtjevu i prijedlogu posebnog 
povjerenstva kao tekuća ili kapitalna donacija drugim pravnim i fizičkim osobama. 
 

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 temeljem rješenja župana, po 
podnesenom zahtjevu temeljem prijedloga posebnog povjerenstva. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 13. 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. 
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Sredstva iz stavka 1. podstavak 14. 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 15. 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 16. namijenjena su u okviru mjera pronatalitetne politike i 
isplaćivat će se kao jednokratna pomoć obiteljima, odnosno svakom novorođenom djetetu s 
prebivalištem na području Županije u iznosu od 500,00 kuna u suradnji s Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. 
Osijek kroz program Hypo Limač štednje. 
 

Sredstva iz stavka 1. podstavak 17. namijenjena su za sufinanciranje izrade projektne 
dokumentacije za izgradnju doma za starije i nemoćne u Našicama, a dodijelit će se temeljem rješenja 
župana, po podnesenom zahtjevu. 
 

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 braniteljskim 
udrugama proizašlim 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. 
 

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 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 Centra. 
 
 

V. 
 

Realizaciju ovog Programa nadzirat će upravno tijelo Županije nadležno za poslove socijalne 
skrbi. 
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VI. 
 

Ovaj Program bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 550-01/15-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
Osijek, 20. listopada 2015. 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević, v.r. 
 
 
 


