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 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., 16/09. i 2/13.) u svezi sa 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 18. siječnja 2018. godine 

 

 

 

 

P L A N 

 

dodjele potpora iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije 

u 2018. godini 
 

 

I. 

 

Donosi se Plan dodjele potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2018. godini u sljedećem tekstu: 

 

Naziv potpore Pravni temelj dodjele Namjena Korisnici 
Raspoloživi 

ukupni iznos 

Iznos potpore u 

kn 
Način dodjele 

Plan. 

datum 

prijave 

POTPORE JEDINICAMA LOKALNE SAMOUPRAVE 

Potpore jedinicama 

lokalne 

samouprave 

članak 10. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za izradu i ažuriranje planova 

razvoja jedinica lokalne 

samouprave 

jedinice lokalne 

samouprave s 

područja Županije 

100.000,00 bit će utvrđen 

Planom ovisno o 

visini zahtjeva i 

raspoloživim 

sredstvima 

Planom ili drugim 

aktom župana po 

zahtjevu 

podnesenom na 

javni poziv 

od 1.02. 

do 1.03. 

 

članak 10. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za ulaganja u komunalnu, 

društvenu i povezanu 

infrastrukturu za podizanje 

kvalitete života stanovnika 

jedinice lokalne 

samouprave s 

područja Županije 

4.500.000,00 bit će utvrđen 

Planom ovisno o 

visini zahtjeva i 

raspoloživim 

sredstvima 

Planom ili drugim 

aktom župana po 

zahtjevu 

podnesenom na 

javni poziv 

od 1.02. 

do 1.03. 
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Potpore za izradu 

dokumentacije za 

provedbu Programa 

ruralnog razvoja 

Odluka o potporama za 

izradu dokumentacije 

za provedbu mjera iz 

Programa ruralnog 

razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 

2014. - 2020. 

za 

- troškove investicijskih i drugih 

studija, te drugih pripremnih 

dokumenata 

- troškove izrade projektno-

tehničke dokumentacije, 

geodetskih usluga, elaborata i 

studija izvodljivosti 

- druge dokumentacije za čiju 

izradu se utvrdi potreba prilikom 

izrade dokumentacije  

- troškove PDV-a ukoliko 

korisnik nije upisan u registar 

obveznika PDV-a  

- druge namjene utvrđene 

Odlukom 

jedinice lokalne 

samouprave s 

područja Županije 

1.500.000,00 do 50% od 

ukupnih nastalih 

troškova po 

pojedinom 

projektu, a 

najviše do 

iznosa od 

250.000,00  

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.02. 

do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, 

a 

najkasnije 

do 31.10.  

Potpore za 

unaprjeđenje 

zaštite od požara 

članak 11. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu i točka IV. 

stavak 1. točka 2. 

Provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za sufinanciranje prostornih uvjeta 

djelovanja dobrovoljnih 

vatrogasnih društava u 

vatrogasnim domovima u 

vlasništvu jedinica lokalne 

samouprave 

jedinice lokalne 

samouprave s 

područja Županije 

200.000,00 do 20.000,00 Planom ili drugim 

aktom župana po 

zahtjevu 

podnesenom na 

javni poziv 

od 

1.05.do 

do 15.05. 

DRUGE POTPORE ZA JAVNE NAMJENE 

Donacije za 

športske objekte i 

terene 

članak 26. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za izgradnju, rekonstrukciju, 

održavanje i opremanje športskih 

objekata i terena 

neprofitne pravne 

osobe 

300.000,00 do 30.000,00 Planom financir. 

koji na prijedlog 

Povjerenstva 

donese župan po 

zamolbama 

podnesenim po 

javnom pozivu  

od 1.04. 

do 1.05. 
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Potpore za 

dobrovoljna 

vatrogasna društva 

 

 

 

 

 

 

 

 

članak 11. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu i točka IV. 

stavak 1. točka 3. i 4. 

Provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

 

 

 

 

 

 

za stvaranje i osposobljavanje 

prostornih uvjeta djelovanja 

dobrovoljnih vatrogasnih društava 

u vatrogasnim domovima i 

vatrogasnim spremištima u 

njihovom vlasništvu (izgradnja, 

preuređenje i opremanje) 

dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

250.000,00 do 20.000,00 Planom raspodjele 

sredstava koji na 

prijedlog 

Povjerenstva 

donese župan po 

zamolbama 

podnesenim po 

javnom pozivu 

od 1.05. 

do 15.05. 

za nabavu vatrogasnih i tehničkih 

vozila (vozila za gašenje požara, 

vozila za tehničke intervencije i 

vozila za prijevoz vatrogasaca) i 

drugih osnovnih sredstava (oprema 

za zaštitu organa za disanje, 

komunikacijska oprema)  

dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

300.000,00  do 20.000,00 Planom raspodjele 

sredstava koji na 

prijedlog 

Povjerenstva 

donese župan po 

zamolbama 

podnesenim po 

javnom pozivu 

od 1.04. 

do 15.04. 

za: - nabavu i servisiranje osobne i 

skupne zaštitne opreme (vatrogasna 

odjela, kacige, čizme i rukavice za 

gašenje požara otvorenog prostora 

ili požara objekta, zaštitni 

vatrogasni opasač i slična potrošna 

vatrogasna oprema) 

- nabavu i servisiranje ostale 

vatrogasne opreme (cijevi, mlaznice, 

crpke, agregati, svjetiljke i slična 

potrošna vatrogasna oprema) 

dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

200.000,00 od 3.000,00 

do 10.000,00 

Planom raspodjele 

sredstava koji na 

prijedlog 

Povjerenstva 

donese župan po 

zamolbama 

podnesenim po 

javnom pozivu 

od 1.04. 

do 15.04. 

za organiziranje i sudjelovanje na 

nacionalnim i međunarodnim 

vatrogasnim natjecanjima i drugim 

vatrogasnim manifestacijama 

dobrovoljna 

vatrogasna 

društva 

50.000,00 od 1.000,00 

do 3.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenoj 

zamolbi i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu 
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Potpore javnim 

profesionalnim 

vatrogasnim 

postrojbama 

točka IV. stavak 1. točka 

3. Provedbenog plana 

unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu 

za sufinanciranje nabave osnovnih 

sredstava 

profesionalne 

vatrogasne 

postrojbe 

300.000,00 od 50.000,00 

do 200.000,00 

Planom 

raspodjele 

sredstava koji na 

prijedlog 

Povjerenstva 

donese župan po 

zamolbama 

podnesenim po 

javnom pozivu 

od 29.01. 

do 16.02. 

Potpore za 

izgradnju i 

obnovu sakralnih 

objekata 

članak 12. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu  

za sanaciju, obnovu ili izgradnju 

vjerskih objekata 

vjerske 

zajednice 

500.000,00 od 3.000,00 

do 30.000,00 

Planom ili 

drugim aktom 

župana po 

zamolbi  

podnesenoj na 

javni poziv i 

prijedlogu 

Komisije 

od 1.04. 

do 1.05. 

POTPORE ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA 

Potpore za 

informiranje i 

obrazovne 

aktivnosti 

Odluka o potporama za 

poticanje razvoja 

poduzetništva na 

području Osječko-

baranjske županije  

za informativnu i obrazovnu 

djelatnost usmjerenu jačanju 

poduzetničkih kompetencija odnosno 

podizanju razine poduzetničkih 

znanja i vještina potencijalnih 

poduzetnika, poduzetnika-početnika i 

poduzetnika u fazi rasta i razvoja, te 

učenika i studenata, a osobito za: 

- pripremu i izradu sadržaja 

namijenjenih informiranju 

poduzetnika kroz tiskane i 

elektroničke medije 

- izradu poduzetničkih publikacija i 

srodnih informativnih i edukativnih 

materijala 

- organiziranje i provođenje 

seminara, tribina, radionica i foruma 

te drugih oblika obrazovanja i 

osposobljavanja potencijalnih i 

postojećih poduzetnika 

poduzetničke 

potporne 

institucije, 

stručno-

poslovne 

organizacije 

(komore) i 

udruge malog 

gospodarstva i 

poduzetništva, 

znanstvene i 

obrazovne 

institucije, te 

subjekti malog 

gospodarstva 

225.000,00 do 75% 

opravdanih 

troškova, a za 

oblike edukacije 

i do 100% 

opravdanih 

troškova 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.05. 

do 1.06. 
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- organiziranje i provedbu seminara i 

drugih oblika obrazovanja 

predstavnika poduzetničkih 

potpornih institucija 

Potpore za 

savjetovanje 

poduzetnika 

Odluka o potporama za 

poticanje razvoja 

poduzetništva na 

području Osječko-

baranjske županije 

za savjetodavnu djelatnost 

usmjerenu jačanju poduzetničkih 

kompetencija i podizanju razine 

poduzetničkih znanja i vještina 

potencijalnih poduzetnika, 

poduzetnika-početnika i 

poduzetnika u fazi rasta i razvoja, 

osobito za: 

- stručne savjetodavne usluge 

postojećim i potencijalnim 

poduzetnicima 

-mentorske usluge poduzetnicima 

početnicima 

-savjetodavne usluge korisnicima 

poduzetničkih inkubatora 

poduzetničke 

potporne 

institucije 

75.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.05. 

do 1.06. 

 

Potpore za 

pokretanje, razvoj 

i unaprjeđenje 

poslovanja 

Odluka o potporama za 

poticanje razvoja 

poduzetništva na 

području Osječko-

baranjske županije  

za ulaganja u pokretanje, razvoj i 

unaprjeđenje poslovanja s ciljem 

podizanja razine kvalitete, 

produktivnosti ili konkurentnosti, 

održavanje ili povećanje razine 

zapošljavanja odnosno ostvarenje 

drugih ciljeva utvrđenih 

Županijskom razvojnom strategijom 

ili Programom poticanja 

poduzetništva, a osobito za: 

- ulaganja u razvoj proizvoda i 

usluga i modernizaciju procesa 

- kupovinu, izgradnju i opremanje 

poslovnog prostora 

- uvođenje sustava upravljanja 

kvalitetom, normi i znakova kvalitete 

- stručno osposobljavanje i 

obrazovanje 

- marketinške aktivnosti 

subjekti malog 

gospodarstva 

1.500.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova 

planiranog 

ulaganja, a 

najviše do 

iznosa od 

50.000,00  

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.05. 

do 1.06. 
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Potpore za razvoj 

i primjenu 

inovacija i novih 

proizvoda 

Odluka o potporama za 

poticanje razvoja 

poduzetništva na 

području Osječko-

baranjske županije  

za inovativne aktivnosti kojima se 

povećava konkurentnost i pokreće 

rast gospodarstva, a osobito za: 

- razvojne projekte kojima se potiče 

i pomaže razvoj poduzetništva 

temeljenog na znanju 

- razvoj prototipova i novih 

proizvoda 

- zaštitu i upravljanje intelektualnim 

vlasništvom 

- komercijalizaciju inovacija 

- stručno osposobljavanje i 

obrazovanje 

- marketinške aktivnosti 

subjekti malog 

gospodarstva, 

poduzetničke 

potporne 

institucije te 

udruge 

inovatora i 

inovatori putem 

ovih institucija 

85.000,00 do 75% 

opravdanih 

troškova 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.05. 

do 1.06. 

 

Potpore za 

promotivne 

aktivnosti 

Odluka o potporama za 

poticanje razvoja 

poduzetništva na 

području Osječko-

baranjske županije  

za organizaciju i nastupe na 

manifestacijama koje su od značaja 

za gospodarski razvoj i 

predstavljanje poduzetništva na 

području Županije, kojima se 

promiče i predstavlja Županija kao 

aktivni sudionik u razvoju 

poduzetništva, a osobito za 

organizaciju i nastupe: 

- na sajmovima i izložbama 

- na znanstveno-stručnim skupovima 

- na festivalima, smotrama, 

natjecanjima i drugim srodnim 

manifestacijama 

subjekti malog 

gospodarstva, 

poduzetničke 

potporne 

institucije, 

stručno-

poslovne 

organizacije 

(komore) i 

udruge malog 

gospodarstva i 

poduzetništva, 

znanstvene i 

obrazovne 

institucije te 

druge fizičke i 

pravne osobe 

230.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova 

Rješenjem župana 

po podnesenoj 

zamolbi i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.02. 

do 

utroška 

sredstava 

Proračun

a za tu 

namjenu, 

a 

najkasnij

e do 

31.10. 

Potpore 

klasterima i 

drugim oblicima 

udruživanja 

poduzetnika 

članak 26. Odluke o 

izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu 

i Program poticanja 

poduzetništva Osječko-

baranjske županije za 

2018. godinu 

za razvojne projekte i aktivnosti 

klastera 

klasteri 25.000,00 do 25.000,00 Rješenjem župana 

po podnesenoj 

zamolbi  

od 1.04. 

do 1.05. 
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Potpora 

oštećenicima u 

slučaju 

elementarne 

nepogode 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za nastalu štetu na objektima u 

kojima se odvija poljoprivredna 

proizvodnja, na poljoprivrednoj 

mehanizaciji i opremi, a za koju 

nije proglašena elementarna 

nepogoda 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo ili 

obrt za 

obavljanje 

poljoprivredne 

djelatnosti 

100.000,00 do 25% od 

ukupno 

utvrđene štete 

prema 

dokumentaciji 

nadležnih tijela, 

a najviše do 

10.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

kontrolu plodnosti 

tla na 

poljoprivrednim 

gospodarstvima 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za trošak analize tla i preporuke za 

gnojidbu  

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo, 

obrt, mikro, 

mali i srednji 

poduzetnik 

upisan u 

Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

200.000,00 40% od cijene 

jedne analize tla 

i preporuke za 

gnojidbu, a 

najviše do 

2.000,00 

 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 

 

 

POTPORE POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU 

Potpora mladim 

poljoprivrednicima 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi i 

ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za prihvatljive troškove koji će 

rezultirati modernizacijom 

proizvodnog procesa i/ili 

povećanjem proizvodnog 

kapaciteta kroz povećanje 

standardnog ekonomskog rezultata 

mladi 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo ili 

obrt za obavljanje 

poljoprivredne 

djelatnosti 

300.000,00  do 50% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

70.000,00 

 

Rješenjem 

župana po prijavi 

na javni poziv i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 
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Potpora za 

istraživačke 

projekte u 

poljoprivredi 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove pripreme i provedbe 

istraživačkog projekta primjenjivog na 

poljoprivrednim gospodarstvima 

pravna osoba 

registrirana za 

znanstvene, 

odnosno 

istraživačke 

radove 

300.000,00 do 100% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

20.000,00 

 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 

Potpora 

poljoprivrednicima 

u preradi 

poljoprivrednih 

proizvoda 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za prihvatljive troškove koji će 

rezultirati povećanjem, 

modernizacijom i unaprjeđenjem 

prerade poljoprivrednih proizvodnje na 

poljoprivrednom gospodarstvu koje se 

bavi primarnom poljoprivrednom 

proizvodnjom 

 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo, 

obrt, mikro, 

mali i srednji 

poduzetnik 

upisan u 

Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

700.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

30.000,00 

Ukoliko je 

korisnik potpore 

stariji od 18 

god. i mlađi od 

40 god. 

intenzitet 

potpore je do 

70%, a najviše 

do 40.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

promotivne mjere u 

korist 

poljoprivredne 

proizvodnje 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove organizacije i sudjelovanje 

na manifestacijama koje su od značaja 

za razvoj poljoprivredne proizvodnje, 

autohtonih proizvoda i očuvanje 

tradicije 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo, 

obrt, mikro, 

mali i srednji 

poduzetnik 

upisan u 

Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

250.000,00 do 100% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

10.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 
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Potpora za 

sudjelovanje u 

programima 

kvalitete i stvaranja 

robne marke 

poljoprivrednih 

proizvoda 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove pripreme i provedbe 

postupka utvrđivanje kvalitete i 

stvaranja robne marke pojedinog 

poljoprivrednog ili prehrambenog 

proizvoda 

proizvođač 

poljoprivrednih 

proizvoda i 

sektorska 

udruženja 

poljoprivrednika 

registrirana kao 

udruge, zadruge, 

klasteri i slično 

 

250.000,00 do 100% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše do 

30.000,00 

 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

očuvanje 

tradicionalne 

proizvodnje i razvoj 

tržišta autohtonih 

proizvoda 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za troškove koji će rezultirati 

proizvodnjom svinjskog mesa na 

tradicionalna način u razdoblju od 

najmanje 10 mjeseci 

poljoprivrednik 

registriran kao 

obiteljsko 

poljoprivredno 

gospodarstvo 

upisan u 

Upisnik 

poljoprivrednih 

gospodarstava 

ili fizičke osobe 

koje posjeduju 

objekt za 

smještaj stoke 

100.000,00 do 70% 

prihvatljivih 

troškova, a 

najviše po 

jednom 

korisniku do 

4.000,00 

 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 

Potpora za 

manifestacije 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za organizaciju i sudjelovanje na 

manifestacijama koje su povezane s 

poljoprivrednom proizvodnjom, 

autohtonim proizvodima, očuvanjem 

tradicije i kulturne baštine 

jedinica lok. 

samoup., 

ustanova, 

znanstvena i 

obrazovna 

institucija, 

udruga registrir. 

za očuv. trad. i 

kulturne baštine, 

te druge fizičke 

i prave osobe 

600.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 20.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 15.12. 
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Potpora za uređenje 

ruralnog prostora 

 
 

Odluka o mjerama 

potpora poljoprivredi 

i ruralnom razvoju na 

području Osječko-

baranjske županije 

za izgradnju i održavanje ruralne 

infrastrukture, poboljšanje 

komunikacijskih veza unutar ruralnog 

prostora popravkom i izgradnjom putne 

mreže 

 

jedinice lokalne 

samouprave s 

područja 

Županije 

3.000.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova  

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 1.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 1.12. 
POTPORE U KONTINENTALNOM TURIZMU 

Potpore za 

ulaganja u razvoj i 

unaprjeđenje 

ruralnog turizma 

Odluka o potporama 

u ruralnom turizmu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za ulaganja: 

- u objekte za pružanje turističkih, 

odnosno ugostiteljskih usluga 

- koja se odnose za ispunjavanje 

potrebnih uvjeta utvrđenih posebnim 

propisima za obavljanje registrirane 

djelatnosti odnosno proširenje 

djelatnosti 

- u podizanje kvalitete usluge i 

konkurentnosti 

- u svezi s proširenjem ponude 

ugostiteljskih i turističkih usluga 

- marketinške aktivnosti 

OPG, obrti i 

trgovačka društva 

registrirani za 

pružanje ugost. i 

turističkih usluga u 

ruralnom turizmu;  

udruge registrirane 

za djelatnosti 

povezane uz 

selektivne oblike 

ruralnog turizma; 

druge fizičke i 

pravne osobe koje 

imaju prebivalište 

odnosno sjedište na 

području Županije  

1.000.000,00 do 50% 

opravdanih 

troškova 

izvršenog 

ulaganja, a 

najviše do 

iznosa od 

30.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 02.05. 

do 15.05. 

odnosno 

od 15.10 

do 31.10.  

Potpore za 

autohtonu eno i 

gastro ponudu 

Odluka o potporama 

u ruralnom turizmu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za opskrbu poljoprivrednim 

proizvodima od lokalnih 

poljoprivrednih proizvođača 

pružatelji 

ugostiteljskih i 

turističkih usluga u 

ruralnom turizmu 

koji se snabdijevaju 

poljoprivrednim 

proizvodima od 

lokalnih 

poljoprivrednih 

proizvođača 

100.000,00 do 50% iznosa 

plaćenih računa 

za kupovinu 

poljopriv. 

proizvoda od 

lokalnih 

poljopriv. 

proizvođača, a 

najviše do 

iznosa od 

10.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 02.05. 

do utroška 

sredstava 

Proračuna 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10. 
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Potpore za 

organizaciju i 

sudjelovanje na 

manifestacijama 

Odluka o potporama 

u ruralnom turizmu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za organizaciju i/ili sudjelovanje na 

manifestacijama koje su od značaja za 

razvoj ruralnog turizma i 

predstavljanje turističkih potencijala 

Županije, kojima se promiče i 

predstavlja Županija kao aktivni 

sudionik u razvoju ruralnog turizma, a 

osobito za organizaciju i 

sudjelovanje: 

- na sajmovima i izložbama, 

- na znanstveno-stručnim skupovima 

- na festivalima, smotrama, 

natjecanjima i drugim srodnim 

manifestacijama 

OPG, obrti i 

trgovačka društva 

registrirani za 

pružanje 

ugostiteljskih i 

turističkih usluga u 

ruralnom turizmu; 

udruge registrirane 

za djelatnosti 

povezane uz 

selektivne oblike 

ruralnog turizma; 

druge fizičke i 

pravne osobe koje 

imaju prebivalište 

odnosno sjedište na 

području Županije 

200.000,00 do 50% 

prihvatljivih 

troškova 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 02.05. 

do utroška 

sredstava 

Proračuna 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10. 

POTPORE ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 

Potpore za 

unaprjeđenje 

lovne 

infrastrukture i 

nabava opreme za 

sprječavanje šteta 

od divljači 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za unaprjeđenje lovne infrastrukture 

i nabavu opreme za sprječavanje 

šteta od divljači 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

80.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti ulaganja, 

a najviše do 5.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. 

do utroška 

sredstava 

Proračuna 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10.  
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Potpore za 

opremanje 

hladnjače za 

prihvat mesa 

divljači  

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

Za opremanje hladnjača za prihvat 

mesa divljači 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

100.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti izvršenog 

ulaganja, a najviše do 

50.000,00  

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03.. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10. 

Potpore za 

kupovinu zemljišta 

za osnivanje 

remiza za divljač 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

Za kupovinu zemljišta za osnivanje 

remiza za divljač 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

100.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti izvršenog 

ulaganja, a najviše do 

10.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10.  

Potpore za razvoj i 

unaprjeđenje 

lovnog turizma i 

ozakonjenje 

lovačkih kuća 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za 

- izgradnju, rekonstrukciju i 

adaptaciju objekata namijenjenih 

lovnom turizmu 

- opremanje i uređenje objekta 

namijenjenog lovnom turizmu 

- ishođenje rješenja o izvedenom 

stanju za nezakonito izgrađenu 

lovačku kuću u svrhu njenog 

ozakonjenja 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

200.000,00 50% od ukupne 

vrijednosti izvršenog 

ulaganja, a najviše 

30.000,00, a za 

ozakonjenje lovačkih 

kuća 10.000,00 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10.  
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Potpore za 

sudjelovanje na 

sajmovima i 

manifestacijama 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za organizaciju i sudjelovanje na 

sajmovima, festivalima, smotrama, 

natjecanjima i drugim sličnim 

manifestacijama od značaja za 

razvoj i unaprjeđenje lovstva, te 

predstavljanje Županije kao 

aktivnog sudionika u razvoju 

lovstva 

pravne osobe koje 

su organizatori i 

sudionici 

manifestacija koje 

predstavljaju i 

promiču lovstvo 

100.000,00 do 50% opravdanih 

troškova 

Rješenjem župana 

po prijavi na javni 

poziv i prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10.  

Potpore za 

unošenje divljači u 

zajednička lovišta 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije  

za kupnju kavezno uzgojenih 

zečeva divljih starosti 7-8 mjeseci i 

fazanske divljači iz umjetnog 

uzgoja) 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

100.000,00 do 50% opravdanih 

troškova, a najviše 

do 10.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10.  

Potpore za zaštitu 

šuma od divljači 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije 

za kupnju materijala za zaštitu šuma 

od divljači, izvedene radove u 

sprječavanju šteta od divljači na 

šumi i drugi troškovi nastali 

zaštitom šuma od divljači 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

50.000,00 do 50% opravdanih 

troškova, a najviše 

do 20.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10. 
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Potpore za pokriće 

troškova isplate 

šteta od divljači 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije 

za isplatu šteta nastalih u prometu 

na području Županije naletom 

vozila na divljač, a koje su isplaćene 

temeljem pravomoćne sudske 

presude 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

100.000,00 do 50% opravdanih 

troškova, a najviše 

do 10.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 31.10. 

Potpore za pokriće 

troškova police 

osiguranja lovišta 

Odluka o 

potporama za 

unaprjeđenje 

lovstva na području 

Osječko-baranjske 

županije 

za pokriće troškova police 

osiguranja lovišta 

lovozakupnici 

zajedničkih i 

državnih lovišta na 

području Županije, 

te koncesionari 

državnih lovišta na 

području Županije 

koji su stekli pravo 

lova 

300.000,00 do 50% opravdanih 

troškova, a najviše 

do 10.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 15.03. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 31.10. 

POTPORE U SOCIJALNOJ SKRBI 

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 djeteta, 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 Župa-nije 

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 u 

do 1.000,00 kn po 

članu kućanstva) i 

iznimno u određenim 

slučajevima osobe 

koje prelaze propisani 

cenzus 

1.206.500,00  dvokratno odnosno 

višekratno a najviše 

do 10.000,00 

ukupno u godini 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 



 15 

 

Jednokratna 

pomoć obiteljima 

novorođene djece 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za isplatu jednokratnih pomoći obitelji novorođene 

djece s prebivalištem 

na području 

Županije 

2.500.000,00  1.000,00 Prema pozivu 

župana upućenom 

temeljem 

podataka bolnica 

 i policijske 

uprave o 

rođenima i u 

suradnji s bankom 

partnerom 

od 1.01. 

do 31.12. 

Jednokratna 

pomoć 

umirovljenicima 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za isplatu jednokratnih pomoći  umirovljenici s 

prebivalištem na 

području Županije 

koji mirovinu 

ostvaruju u Republici 

Hrvatskoj ili iz bivših 

jugoslavenskih 

republika. Visinu 

mirovine do koje će 

se isplaćivati pomoć 

svojim aktom 

određuje župan 

993.000,00  iznos jednokratne 

pomoći svojim 

aktom odredit će 

župan 

Temeljem popisa 

HZMO te 

eventualno popisa 

jedinica lokalne 

samouprave i 

osobnih zahtjeva  

povodom 

blagdana 

Uskrsa 

Su/financiranje 

programa i 

projekata udruga 

iz područja 

socijalne skrbi 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe i projekte iz područja 

socijalne skrbi, različitih skupova - 

kongresa, konferencija i slično  

pravne osobe 40.000,00  od 1.000,00 

do 5.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

 

od 2.01. do 

utroška 

sredstava 

planiranih u 

Proračunu 

Županije za 

tu namjenu, 

a najkasnije 

do 30.11. 
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Su/financiranje 

programa skrbi o 

umirovljenicima i 

kvalitete života 

starih osoba 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe i projekte iz područja 

skrbi o umirovljenicima i 

poboljšanje kvalitete života starih 

osoba 

udruge 

umirovljenika i 

druga udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije  

70.000,00  od 1.000,00 

do 5.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 

Su/financiranje 

programa  za 

Rome i 

unapređenje 

položaja djece 

pripadnika 

Romske 

nacionalne 

manjine 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe i projekte vezane uz 

provedbu Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma te za programe i 

projekte civilnih udruga romske 

manjine iz područja unapređenja 

položaja djece pripadnika romske 

nacionalne manjine 

udruge romske 

nacionalne manjine 

sa sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije  

40.000,00  od 1.000,00 

do 10.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

 

od 30.01. 

do 1.03. 

Sufinanciranje 

troškova 

stambenih 

zajednica za mlade 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu 

za programe i projekte u 

organizaciji stambenih zajednica za 

mlade  

udruge sa sjedištem 

na području 

Županije ili čiji se 

programi odvijaju 

na području 

Županije 

50.000,00  od 20.000,00 do 

50.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 

Sufinanciranje 

projekata 

socijalnih 

samoposluga 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu 

za projekte socijalnih samoposluga udruge sa sjedištem 

na području 

Županije ili čiji se 

programi odvijaju 

na području 

Županije 

100.000,00  

 

od 10.000,00 do 

30.000,00 

Planom 

financiranja koji, 

po prijavi na javni 

poziv, na 

prijedlog 

Povjerenstva, 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 
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Su/financiranje 

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 2018. 

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 

70.000,00 

za tekuće 

donacije za 

udruge i fizičke 

osobe; 

15.000,00 

za kapitalne 

donacije 

udrugama;  

65.000,00 

za kapitalne 

donacije fizičkim 

osobama  

od 1.000,00 

do 5.000,00 za 

udruge;  

a od 1.000,00 

do 10.000,00 

za fizičke osobe 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 

Su/financiranje 

programa radne 

okupacije osoba s 

intelektualnim 

teškoćama 

Program javnih 

potreba u djelatnosti 

socijalne skrbi na 

području Osječko-

baranjske županije 

za 2018. godinu  

za programe i projekte iz područja 

radne okupacije osoba s 

intelektualnim teškoćama  

udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije 

30.000,00  od 10.000,00 do 

30.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 

Su/financiranje 

programa 

psihosocijalne 

podrške obiteljima 

djece i djeci 

oboljeloj od 

malignih bolesti 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe i projekte 

psihosocijalne podrške obiteljima 

djece i djeci oboljeloj od malignih 

bolesti  

udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije 

50.000,00  od 20.000,00 do 

50.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 

Su/financiranje 

programa udruga 

u socijalnoj skrbi 

Program javnih 

potreba u djelatnosti 

socijalne skrbi na 

području Osječko-

baranjske županije 

za 2018. godinu.  

Odluka o financiranju 

programa i projekata 

udruga od interesa za 

opće dobro u 

Osječko-baranjskoj 

županiji 

za programe i projekte iz područja 

socijalne skrbi, humanitarnih i 

karitativnih djelatnosti  

udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije 

200.000,00  od 2.000,00 

do 20.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 
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Su/financiranje 

programskih 

aktivnosti 

braniteljskih 

udruga 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

Odluka o 

financiranju 

programa i 

projekata udruga od 

interesa za opće 

dobro u Osječko-

baranjskoj županiji  

za programe i projekte braniteljskih 

udruga proizašlih iz Domovinskog 

rata  

braniteljske 

udruge proizašle 

iz Domovinskog 

rata sa sjedištem 

na području 

Županije ili čiji se 

programi odvijaju 

na području 

Županije 

400.000,00  od 2.000,00 

do 50.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 

Su/financiranje 

programa i 

projekata 

braniteljskih 

udruga 

Program javnih 

potreba u 

djelatnosti socijalne 

skrbi na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe i projekte braniteljskih 

udruga proizašlih iz Domovinskog 

rata, različitih skupova - kongresa, 

konferencija i slično  

braniteljske 

udruge proizašle 

iz Domovinskog 

rata 

sa sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije 

70.000,00  od 1.000,00 

do 5.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 

POTPORE U ZDRAVSTVU 

Su/financiranje 

projekata 

promicanja 

zdravlja, 

prevencije i ranog 

otkrivanja bolesti 

Program javnih 

potreba u zdravstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za projekte promicanja zdravlja, 

prevencije i ranog otkrivanja bolesti 

zdravstvene 

ustanove čiji je 

osnivač Županija, 

KBC Osijek, 

Medicinski 

fakultet Osijek i 

organizacije 

Crvenog križa s 

područja Županije 

200.000,00 od 10.000,00 do 

100.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 
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Su/financiranje 

projekata 

palijativne skrbi 

Program javnih 

potreba u zdravstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za troškove projekata palijativne 

skrbi  

zdravstvene 

ustanove čiji je 

osnivač Županija  

50.000,00 od 10.000,00 do 

50.000,00 

Rješenjem 

župana, po 

podnesenom 

zahtjevu na 

prijedlog 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 

Su/financiranje 

znanstvenih i 

stručnih skupova 

u zdravstvu 

Program javnih 

potreba u zdravstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za sufinanciranje znanstvenih i 

stručnih skupova  

KBC Osijek,  

Medicinski 

fakultet Osijek i 

strukovne 

zdravstvene 

udruge  

za ustanove 

15.000,00;  

za udruge 

15.000,00 

 

 

od 1.000,00 

do 5.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 

Su/financiranje 

programa udruga 

u području 

zdravlja i zaštite 

okoliša 

Program javnih 

potreba u zdravstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  i 

Odluka o 

financiranju 

programa i 

projekata udruga od 

interesa za opće 

dobro u Osječko-

baranjskoj županiji  

za programe i projekte iz područja 

zdravlja i zaštite okoliša  

udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije 

200.000,00 od 2.000,00 

do 20.000,00 

Planom 

financiranja koga, 

po prijavi na javni 

poziv na prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 1.03. 
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Su/financiranje 

programa 

zdravstva 

Program javnih 

potreba u zdravstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe i projekte iz područja 

zdravstva 

udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije 

20.000,00 od 1.000,00 

do 5.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 2.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 

Su/financiranje 

programa 

suzbijanja 

ambrozije 

Program javnih 

potreba u zdravstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za mjere i aktivnosti koje će se 

poduzimati u cilju suzbijanja 

ambrozije na području Županije, a 

radi smanjivanja njezinog utjecaja 

na zdravlje ljudi 

udruge sa 

sjedištem na 

području Županije 

ili čiji se programi 

odvijaju na 

području Županije  

10.000,00 od 1.000,00 

do 5.000,00 

Rješenjem župana 

po podnesenom 

zahtjevu i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 1.06. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 31.10. 

POTPORE U ŠKOLSTVU 

Su/financiranje 

programa i 

projekata i drugih 

aktivnosti u 

osnovnim i 

srednjim školama 

Program javnih 

potreba u školstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za programe, projekte i druge 

aktivnosti u osnovnim i srednjim 

školama te druge oblike pomoći 

školama i učenicima kojima se 

pridonosi kvalitetnijoj realizaciji 

odgojno-obrazovnih programa, te 

razvoju znanja, vještina, 

kreativnosti, stjecanju iskustva, što 

utječe na poboljšanje pedagoškog 

standarda u školama 

osnovne i srednje 

škole na području 

Županije 

150.000,00 od 1.000,00 

do 30.000,00 

Rješenjem 

župana, po 

podnesenom 

zahtjevu na 

prijedlog 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 25.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 
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Su/financiranje 

programa i 

projekata i drugih 

aktivnosti 

poticanja 

izvrsnosti 

Program javnih 

potreba u školstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

za sufinanciranje odlazaka na 

međunar. natjecanja i smotre, 

ljetnih škola, stručne prakse ili 

studija za koje su dobivene 

djelomične stipendije, studijskih 

putovanja, stručnih usavršavanja i 

ostalih programa i projekata 

fizičkih i pravnih osoba i odgojno-

obrazovnih ustanova koje potiču 

izvrsnost i ostvaruju izvanredne 

rezultate, i na području glazbe, 

kulture, sporta, građanskog odgoja, 

njegovanja kulturne baštine, 

multikulturalizma, cjeloživotnog 

učenja, nenasilja i ljudskih prava, 

koji provode znanstvena i druga 

istraživanja čiji će se rezultati 

primijeniti u odgojno-obrazovnom 

sustavu na lokalnom, regionalnom 

ili nacionalnom nivou 

odgojno-

obrazovne 

ustanove, fizičke 

osobe i druge 

pravne osobe 

300.000,00 od 1.000,00 

do 50.000,00 

Rješenjem 

župana, po 

podnesenom 

zahtjevu na 

prijedlog 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 25.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 

Su/financiranje 

ostalih odgojno-

obrazovnih 

programa, 

projekata i 

aktivnosti 

Program javnih 

potreba u školstvu 

na području 

Osječko-baranjske 

županije za 2018. 

godinu  

- za odgojno-obrazovne programe i 

druge oblike pomoći sudionicima 

odgojno-obrazovnih programa koji 

se realiziraju u tijeku godine 

(međunarodna suradnja, projekt 

škole u prirodi, tematske radionice, 

izvanučionička nastava, 

konferencije, simpoziji, skupovi i 

manifestacije, nabava knjiga i 

literature, usavršavanja, opremanje 

odgojno-obrazovnih ustanova, 

obljetnice i drugo) 

- za odgojno-obrazovni program 

škole u prirodi i obuke neplivača 

odgojno-

obrazovne 

ustanove i druge 

pravne osobe koje 

djeluju na 

području odgoja i 

obrazovanja, a 

provode programe 

i projekte čiji su 

krajnji korisnici 

na području 

Županije 

 

 

Gradsko društvo 

Crvenog križa 

Osijek 

300.000,00 od 1.000,00 

do 50.000,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od 1.000,00 do 

100.000,00 

Rješenjem 

župana, po 

podnesenom 

zahtjevu na 

prijedlog 

Povjerenstva za 

dodjelu potpora u 

okviru Programa 

javnih potreba 

od 25.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 
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Stipendije i potpore učenicima i studentima 

Stipendije 

darovitim 

učenicima i 

studentima 

Odluka o 

stipendiranju 

darovitih učenika i 

studenata 

za financijsku pomoć darovitim 

učenicima i studentima 

daroviti redoviti 

učenici i studenti s 

prebivalištem na 

području Županije 

1.500.000,00  broj i visinu 

stipendija utvrđuje 

župan na prijedlog 

Povjerenstva 

Temeljem 

provedenog 

javnog natječaja 

od 11.09. 

do 11.10. 

Stipendije 

učenicima i 

studentima koji se 

obrazuju za 

deficitarna 

zanimanja 

Odluka o 

stipendiranju 

učenika i studenata 

koji se obrazuju za 

deficitarna 

zanimanja 

za financijsku pomoć učenicima i 

studentima koji se obrazuju za 

deficitarna zanimanja 

redoviti učenici i 

studenti s 

prebivalištem na 

području Županije 

koji se obrazuju za 

deficitarna zanimanja 

broj i visinu 

stipendija utvrđuje 

župan na prijedlog 

Povjerenstva 

Temeljem 

provedenog 

javnog natječaja 

od 11.09. 

do 11.10. 

Potpore za 

poslijediplomski 

studij 

Odluka o 

dodjeljivanju 

potpora za 

poslijediplomski 

studij 

za troškove školarine i troškove u 

svezi s izradom i obranom rada za 

stjecanje akademskog stupnja i 

naziva doktora znanosti / 

umjetnosti odnosno sveučilišni 

specijalist određenog područja 

polaznici poslije-

diplomskih studija s 

prebivalištem na 

području Županije 

koji imaju visok 

prosjek ocjena 

tijekom studiranja 

300.000,00 visinu potpore 

utvrđuje 

Povjerenstvo tako da 

odobreni iznos 

pokriva najviše 50% 

troškova u odnosu na 

podneseni zahtjev 

Rješenjem 

temeljem Liste 

studenata koji 

ispunjavaju uvjete 

javnog natječaja  

od 20.02. 

 do 22.03. 

Subvencioniranje 

kamata na 

studentske kredite 

Zaključak o 

nastavku provedbe 

projekta "Studentski 

krediti" Osječko-

baranjske županije.  

za subvencioniranje kamata na 

studentske kredite 

studenti 100.000,00 2% od kamatne 

stope 

po podnesenim 

prijavama Listom 

studenata koji 

ispunjavaju uvjete 

javnog poziva 

od 28.09. 

Su/financiranje 

kulturnih 

djelatnosti 

Odluka o 

financiranju javnih 

potreba u kulturi na 

području Osječko-

baranjske županije  

i 

Program javnih 

potreba u kulturi na 

području Osječko-

baranjske županije 

za 2018. godinu 

za kulturne djelatnosti, manifestacije i 

memorijale te programe i projekte od 

interesa za Županiju u području: 

- zaštite, očuvanje i promicanja 

kulturne baštine 

- književne, nakladničke i knjižnične 

djelatnost 

- likovne i muzejsko-galerijske djelat. 

- glazbene, plesne i glazbeno scenske 

umjetnosti 

- dramske i kazališne djelatnosti 

- filmske i druge audiovizualne 

djelatnosti, 

- inovativne umjetničke i kulturne 

prakse 

- međunarodne kulturne suradnje 

Samostalni 

umjetnici, 

umjetničke 

organizacije, 

ustanove u kulturi, 

udruge, pravne i 

fizičke osobe koje 

obavljaju djelatnost 

u kulturi 

800.000,00 od 1.000,00 

do 50.000,00 

Planom raspodjele 

sredstava koji na 

prijedlog Kulturnog 

vijeća donese 

župan po prijavama 

na javni poziv, a 

neraspoređena  

sredstva rješenjem 

župana po 

podnesenim 

zamolbama i 

prijedlogu 

Povjerenstva za 

provedbu Programa 

javnih potreba u 

kulturi  

od 30.01. 

do 01.03. 
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II. 

 

Visina raspoloživog ukupnog iznosa za pojedinu vrstu potpore naznačena ovim Planom, promjenjiva je sukladno aktima kojima nadležna županijska 

tijela utvrđuju njihovu visinu. 
 
 

III. 

 

Ovaj Plan će biti objavljen u "Županijskom glasniku" te na internetskim stranicama Županije. 

 

 

KLASA: 402-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/1-01-02-18-2 

Osijek, 18. siječnja 2018. 

 Župan 

 Ivan Anušić, v.r. 

Su/financiranje 

programskih 

aktivnosti udruga 

Odluka o 

financiranju 

programa i 

projekata udruga od 

interesa za opće 

dobro u Osječko-

baranjskoj županiji  

za programe i projekte iz područja 

građanskih inicijativa, ljudskih 

prava i sloboda 

udruge 180.000,00 od 1.000,00 

do 5.000,00 

Planom 

financiranja po 

prijavi na javni 

poziv kojega na 

prijedlog 

Povjerenstva 

donosi župan 

od 30.01. 

do 01.03. 

Sufinanciranje 

ostalih programa 

u športu 

Odluka o 

izvršavanju 

Proračuna Osječko-

baranjske županije 

Za programe i projekte iz područja 

športa, a koji nisu obuhvaćeni 

Programom javnih potreba u športu 

Fizičke i pravne 

osobe za aktivnosti 

vezane uz šport 

200.000,00 od 1.000,00 do 

10.000,00 

Rješenjem župana, 

po podnesenom 

zahtjevu na 

prijedlog 

Povjerenstva za 

financiranje ostalih 

programa u športu  

od 25.01. 

do utroška 

sredstava 

planiranih 

u 

Proračunu 

Županije 

za tu 

namjenu, a 

najkasnije 

do 30.11. 


