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IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU 
PROGRAMA FINANCIRANJA 
PROGRAMSKIH AKTIVNOSTI 

UDRUGA OD INTERESA ZA 
OSJEČKO-BARANJSKU 

ŽUPANIJU U 2014. GODINI 
 
 

Obveza sufinanciranja djelatnosti udruga na području Osječko-baranjske županije u 2014. 
godini proizlazila je iz Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01. i 11/02.) i Odluke o 
kriterijima za određivanje udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju 
sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 9/98.). 
 

Člankom 23. tog Zakona propisano je da se visina sredstava za dotaciju iz proračuna jedinice 
područne (regionalne) samouprave određuje udrugama svake godine na temelju provedenog natječaja 
za projekt ili program koji je od posebnog interesa za opće/javno dobro u jedinici područne 
(regionalne) samouprave. 
 

Godišnji raspored osiguranih sredstava na temelju analiziranih programskih aktivnosti udruga, 
a prema kriterijima utvrđenim člankom 2. stavak 2. točka 3. Odluke o kriterijima za određivanje 
udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna 
Osječko-baranjske županije, utvrđuje se donošenjem Programa financiranja programskih aktivnosti od 
interesa za Osječko-baranjsku županiju. 
 

Polazeći od navedenih odredbi, Osječko-baranjska županija objavila je 21. listopada 2013. 
godine Natječaj za prijavu programa i projekata udruga u Osječko-baranjskoj županiji za financijsku 
potporu iz sredstava proračuna Osječko-baranjske županije u "Glasu Slavonije" i na web stranicama 
Županije. Natječaj je bio otvoren 30 dana. Na natječaj se javilo preko 200 udruga s 231 različitim 
programom. 
 

Sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu financirale su se 
programske aktivnosti udruga koje djeluju na području Osječko-baranjske županije, a ostvarivale su 
humanitarne programe od interesa za Županiju, odnosno druge programe kojima se značajno pridonosi 
njenom razvitku i općem napretku te promicanju njezinog položaja i ugleda. 
 

U Proračunu Županije za financiranje programa udruga prema Programu financiranja 
programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2014. godini,  osigurana 
su sredstva u iznosu od 750.000,00 kuna i to za četiri područja djelatnosti kako slijedi: 
 

PODRUČJE DJELATNOSTI Osigurana 
sredstva 

Odobrena 
sredstva 

Isplaćena 
sredstva 

1. Programi iz područja zdravlja i zaštite 
okoliša 200.000,00 164.000,00 156.000,00 

2. Programi iz područja socijalne skrbi, 
humanitarnih i karitativnih aktivnosti  200.000,00 138.000,00 133.000,00 

3. Programi i projekti braniteljskih 
udruga proizašlih iz Domovinskog rata 170.000,00 140.000,00 140.000,00 

4. Programi iz područja građanskih 
inicijativa, ljudskih prava i sloboda, 
strukovnih udruga, udruga s programima 
djeca i mladi te programi  hobistike 

180.000,00 180.000,00 175.000,00 

UKUPNO: 750.000,00 622.000,00 604.000,00 
 

Odobreno je financiranje/sufinanciranje programa/projekata po područjima kako slijedi: 
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- programi iz područja zdravlja 
 

Red. 
broj 

NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ 
PROGRAMA 

PRIJEDLOG 
IZNOS ZA 

2014. 

NAZIV 
PROJEKTA/PROGRAMA 

1. Boćarski klub osoba s invaliditetom 
Osječki osmijeh, Osijek 5.000 kn Rehabilitacija osoba s invaliditetom 

2. Buđenje, Osijek 2.000 kn Buđenje - za novi dan 
3. Centar kompost, Osijek 1.000 kn Kompost telefon 

4. Centar za edukaciju i informiranje 
potrošača, Bilje 2.000 kn Zajedno za prava pacijenata 

5. Društvo osoba s invaliditetom 
"Baranjsko srce", Beli Manastir 5.000 kn Prevencija = Uspješno liječenje (3) 

6. Društvo sportsko rekreativnog vježbanja 
"Viking", Feričanci 4.000 kn Sport za zdravlje - zdravlje za sport 

7. Gradska liga protiv raka Osijek 10.000 kn Znanjem protiv raka 

8. Građanska prevencija "OSJEČKA 
ŠKOLA", Osijek 2.000 kn Neću drogu - glazbom protiv 

ovisnosti 2014. 

9. 
Hrvatska udruga nutricionista i prijatelja 
nutricionizma za promicanje i očuvanje 
zdravlja "Balans", Osijek 

2.000 kn Učimo zajedno do zdravlja 1 

10. Hrvatsko katoličko društvo medicinskih 
sestara i tehničara - ogranak Osijek 2.000 kn Prevencija malignih i kroničnih 

oboljenja 
11. Izviđački klub Javor, Osijek 3.000 kn Šuma je izvor života 

12. Klub liječenih alkoholičara "Osijek", 
Osijek 2.000 kn Reci ne Alkoholu 

13. Klub liječenih alkoholičara "Retfala", 
Osijek 2.000 kn Šahom protiv ovisnosti 

14. Klub liječenih alkoholičara "Tvrđa", 
Osijek 2.000 kn Rehabilitacija i resocijalizacija 

15. Klub žena liječenih na dojci MAMMAE 
Osijek 10.000 kn "Sve za nas" 

16. 
Ogranak hrvatske lige protiv reumatizma 
za Osječko-baranjsku županiju, Klub 
reuma Našice 

2.000 kn

Unaprjeđenje poboljšanja zdravlja i 
kvalitete življenja osoba s 
reumatskim bolestima i populacije 
treće dobi 

17. Optimalnom težinom do zdravlja 
"Vaga", Osijek 2.000 kn Znanjem do zdravlja 

18. 
Podružnica udruge dragovoljaca 
domovinskog rata Županije Osječko-
baranjske, Osijek 

55.000 kn Centar za psihosocijalnu pomoć 

19. Pokretom do zdravlja, Osijek 1.000 kn Proljetni Egoscue tečaj 
20. Spiritus OS, Osijek 2.000 kn Zdravlje nema cijenu 

21. Udruga cerebrovaskularnih bolesnika 
Osječko-baranjske županije, Osijek 3.000 kn Spriječimo moždani udar 

22. Udruga Eko humus, Osijek 2.000 kn Proizvodnja biološkog gnojiva i 
praktična obuka 

23. 
Udruga hrvatskih dragovoljaca 
domovinskog rata gradski ogranak 
Belišće 

3.000 kn 13. tradicionalni susreti djece 
hrvatskih branitelja 

24. Udruga izviđača "SLAVONSKI 
HRAST", Osijek 3.000 kn Zelena dobra djela 

25. Udruga liječenih alkoholičara Našice 2.000 kn Redovna djelatnost 
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26. Udruga liječenih alkoholičara 
Valpovštine, Valpovo 2.000 kn Novi početak 

27. Udruga matice umirovljenika "Satnica", 
Bizovac 3.000 kn Zdravo i aktivno starenje 

28. Udruga osoba s invaliditetom "MI" 
Valpovo 3.000 kn MI ZA MI - Kreativne radionice 

kao radna terapija 

29. 
Udruga roditelja djece s posebnim 
potrebama "BARANJSKI LEPTIRIĆI", 
Beli Manastir 

3.000 kn S vježbom nam je lakše 

30. Udruga SOLAR, Đakovo 1.000 kn Sunčeva energija u zajednici 

31. Udruga za pomoć osobama s 
invaliditetom "Duga" Općine Semeljci 5.000 kn 5. Dugine igre 

32. Udruga za zaštitu prirode i okoliša 
"Zeleni telefon", Osijek 4.000 kn Zeleni telefon 2014. 

33. Udruga zdravo trčanje, Osijek 4.000 kn Održavanje rekreativnih utrka i 
vođenje Škole trčanja za odrasle 

34. Udruga žena "Izvor" Općine Kneževi 
Vinogradi 3.000 kn Spas za nas 

35. Udruga žena za borbu protiv raka dojke 
"ROSETA" Đakovo 5.000 kn Održavanje predavanja i radionica s 

ciljem ranog otkrivanja raka dojke 

36. Udruženje stanara grada Osijeka 2.000 kn Kako provesti odvojeno 
prikupljanje otpada 

 
Za programe iz područja zdravlja osigurano je 200.000,00 kuna, odobreno je 164.000,00 kuna, 

a isplaćeno je 156.000,00 kuna. 
 

Društvo osoba s invaliditetom "Baranjsko srce", Beli Manastir te Udruga cerebrovaskularnih 
bolesnika Osječko-baranjske županije, Osijek nisu povukli odobrena sredstva. 
 

Ostale udruge su realizirale svoje programe prema planu te dostavile tražena izvješća. 
 
- programi iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih aktivnosti 
 

Red. 
broj 

NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ 
PROGRAMA 

PRIJEDLOG 
IZNOS ZA 

2014. 

NAZIV 
PROJEKTA/PROGRAMA 

1. "Donji Grad" - Osijek, Klub liječenih 
alkoholičara 2.000 kn Sportom protiv ovisnosti 

2. Boćarski klub invalida "Lastavice" 
Đakovo 2.000 kn "Boćajmo zajedno" 

3. Caritas Đakovačko-osječke 
nadbiskupije, Centar za dijete- Osijek 5.000 kn "I mi smo tu" - radionica za djecu i 

mlade Rome 

4. Centar za hagioterapiju Našice 2.000 kn Hagioterapijom do cjelovitog 
zdravlja 

5. Društvo za pomoć mentalno retardiranim 
osobama Osijek 3.000 kn

Poludnevni boravak, socijalna 
usluga za odrasle osobe  mentalnom 
retardacijom 

6. 
Glas čovječnosti - Udruga za potporu 
osoba s invalidnošću i hendikepom 
Osječko-baranjske županije, Osijek 

4.000 kn
Pet elemenata - drveni trag u gipsu 
- kreativne radionice za osobe s 
invaliditetom 

7. Hrvatska udruga žena Petrijevci 2.000 kn
Program obilaska i darivanja 
bolesnih žena, invalidne djece i 
majki 
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8. Humanitarna udruga "Rijeka ljubavi" 
Osijek 5.000 kn "Međusobno pomaganje" – Pomozi 

mi prijatelju 

9. Klub laringektomiranih osoba Osijek 
(KLOOS) 3.000 kn Život nakon laringektomije VI 

10. Klub roditelja i djece s teškim 
invaliditetom "NOVI DAN" Osijek 3.000 kn "I mi smo tu" 

11. Konjički klub "Život i nada", Đakovo 2.000 kn Za bolje sutra 

12. Kršćanska humanitarna udruga "Putevi 
milosti", Osijek 1.000 kn

Humanitarna pomoć socijalno 
ugroženim osobama Osječko-
baranjske županije 

13. Matica umirovljenika Grada Belog 
Manastira - Katica Ničin 2.000 kn

Senzibiliziranje javnosti i 
društvenih institucija na promicanju 
prava i poboljšanju kvalitete života 
st. Osoba 

14. Matica umirovljenika grada Osijeka 4.000 kn Skrb o umirovljenicima – našim 
članovima 

15. Matica umirovljenika Hrvatske Udruga 
Beli Manastir (Franciška Drgalić) 2.000 kn Ljudi u trećoj životnoj dobi 

16. Mirovna grupa Oaza Beli Manastir 3.000 kn Pomoć starim i nemoćnim osobama 

17. MOGU - terapijsko, rekreacijsko i 
sportsko jahanje, Osijek 4.000 kn Terapijski programi za djecu i 

mlade 
18. Moto klub Osijek 2.000 kn Motomrazovi 2014 

19. Organizacija glazbeno-estradnih izvođača 
- Osijek 2.000 kn Doživjeti Stotu 

20. Regionalni savez udruga invalida, 
Belišće 4.000 kn Osnaživanje invalida rada i osoba s 

invaliditetom 

21. Savez organizacija invalida Osječko-
baranjske županije, Osijek 4.000 kn Obilježavanje 30. godišnjice 

postojanja SOI OBŽ 

22. Športski klub osoba s invaliditetom 
"Dlan" Osijek 2.000 kn Terapeuti za slabovidne osobe 

23. Udruga "Život treće dobi" Osijek 1.000 kn Pomozimo starijim i nemoćnim 

24. Udruga (MATICA) umirovljenika grada 
Belišća 2.000 kn Samopomoć-oblik pomoći osobama 

starije životne dobi 
25. Udruga Betlehem - Osijek 1.000 kn Pomoć nemoćnima 

26. 
Udruga civilnih žrtava Domovinskog 
rata RH Osječko-baranjske županije, 
Osijek 

4.000 kn
Trajna briga o civilnim žrtvama 
Domovinskog rata i njihovim 
obiteljima 

27. Udruga gluhih i nagluhih Osječko-
baranjske županije, Osijek 5.000 kn Polagano idemo naprijed 

28. Udruga gluhoslijepih osoba Grada 
Osijeka 4.000 kn Pružanje psihološke i savjetodavne 

pomoći gluhoslijepim osobama 

29. Udruga Hrvatskih vojnih invalida 
Domovinskog rata općine Bilje 3.000 kn Memorijalni športski susret i 

druženje članova… 
30. Udruga invalida rada grada Osijeka 2.000 kn Pružimo im ruku 
31. Udruga libar, Višnjevac 2.000 kn Knjiga – put prema dobroti 

32. Udruga obitelji poginulih Hrvatskih 
branitelja iz Domovinskog rata - Osijek 5.000 kn

Sjećanje na poginule branitelje 
Županije Osječko-baranjske u 
Domovinskom ratu RH 

33. Udruga osoba s invaliditetom Našice 3.000 kn Osnovna djelatnost Udruge 
34. Udruga Poljski cvijet, Beli Manastir 3.000 kn Humanost na djelu 

35. Udruga slijepih Osječko-baranjske 
županije, Osijek 4.000 kn Vratimo dostojanstvo slijepima 
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36. 
Udruga Sv. Vinka Paulskog - 
konferencija bezgrešnog začeća Blaž. 
Djevice Marije u Bilju 

2.000 kn Pomoći moramo 

37. Udruga Sv. Vinka Paulskog, 
Konferencija Svih Svetih Đakovo 2.000 kn Milosrdna ljubav osvaja svijet 2014 

38. 
Udruga Sv.Vinka Paulskog u Republici 
Hrvatskoj Konferencija Sv. Josipa 
Radnika Belišće 

2.000 kn Pokažimo svoje milosrđe i ne 
zaobiđimo nikoga! 

39. Udruga umirovljenika Općine Kneževi 
vinogradi 3.000 kn Zaboravljeni stari nemoćni i bolesni 

40. Udruga za djecu i mlade s poteškoćama 
u razvoju "Zvono" Belišće 5.000 kn Citadela - centar za zapošljavanje 

osoba s invaliditetom 

41. Udruga za pomoć osobama s mentalnom 
retardacijom - Đakovo 6.000 kn Budi mi podrška 

42. Udruga za psihosocijalne potrebe 
AMADEA, Đakovo 6.000 kn Dnevni boravak za starije osobe, 

radionice za školsku djecu 

43. Udruga za razvoj civilnog društva 
"Pravda za sve", Karanac 3.000 kn Samo je nebo iznad nas 

44. Udruga žrtve za Hrvatsku, Osijek 2.000 kn Hodočašća na masovna grobišta 
žrtava domovinskih ratova 

45. Udruženje "Baranja", Lug 2.000 kn Pomoć u ostvarivanju socijalnih 
prava 

46. Ženska udruga "Izvor", Tenja 3.000 kn Razvoj usluga podrške za život u 
zajednici 

 
Za programe iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti osigurano je 

200.000,00 kuna, odobreno je 138.000,00 kuna, a isplaćeno je 133.000,00 kuna. 
 

Udruga Hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata općine Bilje te Udruga žrtve za 
Hrvatsku, Osijek nisu povukli odobrena sredstva. 
 

Ostale udruge su realizirale svoje programe prema planu te dostavile tražena izvješća. 
 
- programi iz područja braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata 
 

Red. 
broj 

NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ 
PROGRAMA 

PRIJEDLOG 
IZNOS ZA 

2014. 

NAZIV 
PROJEKTA/PROGRAMA 

1. Baranjska udruga hrvatskih branitelja 
oboljelih od PTSP-a, Beli Manastir 3.000 kn Reduciranje simptoma PTSP-a kroz 

radionice 

2. 
Hrvatsko društvo logoraša srpskih 
koncentracijskih logora Osječko-
baranjske županije, Osijek 

5.000 kn Sjećanje 

3. Karate klub "Hvidra Osijek" 5.000 kn Od hendikepa do hepienda 
4. Policijska udruga branitelja Baranje, Bilje 3.000 kn Briga i zaštita hrvatskih branitelja 

5. Udruga "Vukovarskih veterana" Našice 2.000 kn
Obilježavanje obljetnica vezanih za 
Udrugu (24. kolovoz, 22. rujan, 18. 
studeni) 

6. Udruga 100%-tnih HRVI I. Skupine, 
Osijek 10.000 kn 12. Zdravstveno-savjetodavni 

simpozij 
7. Udruga Branitelja  "Slavonija" Osijek 3.000 kn Ideali demokracije 

8. Udruga civilnih žrtava Domovinskog rata 
Đakovštine, Đakovo 2.000 kn

Zaštita i briga o civilnim 
stradalnicima Domovinskog rata 
Đakova i Đakovštine 
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9. 
Udruga djece poginulih i nestalih 
Hrvatskih Branitelja - Podružnica Osječko-
baranjske županije, Našice 

3.000 kn Ponosni smo na njih - Ne 
zaboravimo 

10. Udruga dragovoljaca narodne zaštite RH 
"Hrvatski Domobran", Osijek 2.000 kn Da se ne zaboravi 

11. 
Udruga hrvatskih branitelja 
Domovinskog rata policije Osječko-
baranjske županije, Višnjevac 

2.000 kn Izrada spomen ploče 

12. 
Udruga hrvatskih branitelja liječenih od 
PTSP-a Osječko-baranjske županije, 
Osijek 

4.000 kn "Da se ne zaboravi" 

13. 
Udruga Hrvatskih dragovoljaca 
domovinskog rata, podružnica Osječko-
baranjske županije, Osijek 

5.000 kn Obilježavanje značajnih datuma iz 
Domovinskog rata 

14. 
Udruga hrvatskih dragovoljaca 
Domovinskog rata, Temeljni ogranak 
"Sveti Rok", Osijek 

4.000 kn Dragovoljci u zajednici 

15. Udruga hrvatskih vojnih invalida 
Domovinskog rata, Osijek 50.000 kn

Samopomoć i psihopomoć invalida, 
branitelja i njihovih obitelji - Tim 
za krizne intervencije 

16. 
Udruga obitelji nestalih i nasilno 
odvedenih branitelja Domovinskog rata 
Osijek 

5.000 kn Svaki trenutak smo s vama 

17. Udruga roditelja poginulih branitelja 
Domovinskog rata Đakovo 3.000 kn Očuvanje sjećanja na domovinski 

rat 

18. 
Udruga roditelja poginulih branitelja 
domovinskog rata Osječko-baranjske 
županije, URPBDR-A OBŽ, Osijek 

6.000 kn "Ratnim putevima naše djece" 
obilazak bojišnice Pakrac-Lipik 

19. Udruga specijalne policije iz 
Domovinskog rata "Orao" Osijek 3.000 kn II. Dani otvorenih vrata 

20. Zajednica udruga HVIDRA-a Osječko-
baranjske županije, Osijek 20.000 kn

Poboljšanje kvalitete življenja 
ratnih vojnih invalida i njihovih 
obitelji 

 
Za programe iz područja braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata osigurano je 

170.000,00 kuna dok je odobreno i isplaćeno 140.000,00 kuna. 
 

Sve udruge su realizirale svoje programe prema planu, te su dostavili tražena izvješća. 
 
- programi iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda, strukovnih 

udruga, udruga s programima djeca i mladi te programi zaštite okoliša i hobistike: 
 

Red. 
broj 

NAZIV UDRUGE/IZVRŠITELJ 
PROGRAMA 

ODOBRENI 
IZNOS ZA 

2014. 

NAZIV PROJEKTA/ 
PROGRAMA 

1. Aeroklub Osijek 1.000,00 Zrakoplovstvo i zrakoplovni šport 

2. Astronomsko društvo "Orion", Đakovo 1.000,00 Djelatnost Udruge u 2014. godini 

3. "Duga" Društvo za usmjeravanje 
gospodarskih aktivnosti Donjeg Miholjca 1.000,00 Kako osmisliti projekt i dobivati 

sredstva EU 
4. "Praćkijada" Udruga građana, Radikovci 3.000,00 Pračkijada 

5. Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, 
Osijek 1.000,00 Nasilna komunikacija - Ne hvala 
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6. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu, 
Osijek 1.000,00 Web detektivi 

7. Centar za poduzetništvo, Osijek 1.000,00 INFO-EDU-NET - povećanje broja 
projekata i inicijativa za mlade 

8. Centar za razvoj i prosperitet, Đakovo 1.000,00 Informacijom do posla 

9. Cluster proizvođača i prerađivača šljive 
"Slavonka", Osijek 1.500,00 Mjesečni slavonski sajam 

10. Dječja osječka kreativna kućica, Osijek 1.000,00 Pozor! Plivamo na sceni 

11. Društvo "Naša djeca" Grada Osijeka 2.000,00 Slobodno vrijeme djece 

12. Društvo "Naša djeca" Grada Valpova 1.000,00 Dječji gradski karneval 

13. Društvo arhitekata Grada Osijeka 5.000,00 15. teniski turnir arhitekata 
Hrvatske 

14. Društvo održavatelja, Osijek 1.000,00 Informacijsko-edukacijski program

15. Društvo za hrvatsku povjesnicu, Osijek  1.000,00 Program rada Društva za 2014. 

16. Festival "MagicOs", Osijek 1.000,00 2. međunarodni festival magije 

17. Hrvatski institut za lokalnu samoupravu 
HILS, Osijek 3.000,00 

DEAR student - osnažiti lokalnu i 
regionalnu vlast za njihovu ulogu 
u procesima održivog razvoja 

18. Hrvatsko društvo političkih zatvorenika, 
podružnica Osijek 2.000,00 Socijalizacija i poboljšanje kvalitete 

života političkih zatvorenika 

19. Hrvatsko planinarsko društvo "Bršljan - 
Jankovac", Osijek 2.000,00 Alpinističke aktivnosti u 2014. 

20. Humanitarna neprofitna udruga 
AUXILIUM, Osijek 3.000,00 

Mirotvorac - predavanje na temu 
nenasilja, uvažavanja s učenicima 
i profesorima 

21. Hrvatsko planinarsko društvo "Belišće" 3.000,00 Penjačka sekcija HPD "Belišće" 

22.  Hrvatski obredni zdrug Jazovka - krilo, 
Đakovo 2.000,00 

"Prikrivena grobišta iz Drugog 
svjetskog rata i poraća u Đakovu i 
Đakovštini" 

23. IAESTE Croatia, lokalni odbor Osijek 2.000,00 "Most" mobilnost studenata 

24. Klub liječenih alkoholičara "Tvrđa", 
Osijek 1.000,00 Mladost bez alkohola 

25. Konjički klub "Mustang", Đakovo 1.000,00 Konji su naš život 

26. Konjički klub "Smiješak", Budrovci 1.000,00 Djelatnost Udruge u 2014. 

27. Lokalna akcijska grupa Karašica, Valpovo 1.000,00 Ruralni razvoj u EU 

28. Matični klub hrvatskog ovčarskog psa 
"Hrvatski ovčar", Đakovo 1.500,00 Širenje i očuvanje hrvatskog ovčara

29. Moto klub Đakovo 1.500,00 
Doček Karavane mira i prijateljstva 
"Zajedno u ratu - zajedno u miru od 
Prevlake do Vukovara" 

30. Motoklub Osijek 2.000,00 Motosusreti 2014. 

31. Odred izviđača "Iovallios", Valpovo 2.000,00 Aktivnosti u prirodi 

32. Optimalnom težinom do zdravlja "Vaga" 
Osijek 1.000,00 Želimo znati više 
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33. 
PANNONIA METEO - Udruga za 
promicanje meteorologije na području 
Panonske nizine, Osijek 

1.000,00 Postavljanje i održavanje 
meteorološkog stupa u Osijeku 

34. Povijesna udruga Hrvatski sokol 
Osječko-baranjske županije 50.000,00 Sokolovi 

35. Prehrambeno tehnološki fakultet, Osijek 2.000,00 Tehnologijada 

36. Press centar za okoliš Hrvatske, Osijek 1.000,00 
Novinarstvom po eko-agro-
turističkim putevima Slavonije i 
Baranje 

37. Projekt građanske demokratske 
inicijative, Beli Manastir 1.000,00 Budi moj prijatelj - prevencija 

različitog oblika nasilja 

38. PRONI centar za socijalno podučavanje, 
Osijek 1.000,00 Info karavana 

39. Radio klub "Dario Dujmović" Dalj 2.000,00 Sudjelovanje na natjecanjima 

40. Savez izviđača Osječko-baranjske 
županije 5.000,00 Izviđački dan Osječko-baranjske 

županije 
41. Savez osječkih studenata 2.000,00 Zimska akademija mladih 

42. SDLSN RH, Podružnica PP Našice 1.000,00 Suradnja i pomoć udrugama i 
klubovima 

43. "Srce Slavonije i Baranje", Osijek 2.000,00 Proces edukacije ruralnog 
stanovništva 

44. Studentski zbor odjela za kemiju, fiziku, 
matematiku i biologiju, Sveučilište Osijek 3.000,00 Primatijada 

45. Športska udruga slijepih "Svjetlost", 
Osijek 1.000,00 Govori da te vidim 

46. Udruga "Mladi poduzetnik", Ladimirevci 2.000,00 Uređenje turističke destinacije 
"Park Adica" 

47. Udruga branitelja Hrvatske "Slavonija", 
Osijek 1.000,00 Odgoj braniteljskih obitelji za 

demokratsko društvo 

48.  Udruga defektologa Osijek 1.000,00 Stručno usavršavanje defektologa 
rehabilitatora 

49. Udruga dr. Ante Starčevića, Osijek 1.000,00 Ante Starčević, život i djelo 

50. Udruga izviđača "Slavonski hrast", Osijek 3.000,00 Budi pripravan - pronađi svoj put 

51. Udruga izviđača "Orao", Petrijevci 2.000,00 Program rada za 2014. 

52. Udruga matematičara, Osijek 1.000,00 Matematičke pripreme - projekt 
izvrsnosti 

53. Udruga mladih "Ernest", Ernestinovo 2.000,00 Kulturno veće mladih 

54. Udruga prijatelja starih športova 
"Baranjske lege", Beli Manastir 1.000,00 Stari športovi kao običaj i tradicija 

55. Udruga roditelja "Korak po korak" 
Zagreb 2.000,00 

Prevencija nasilja nad djecom i 
među djecom primjenom CAP 
programa 

56. Udruga Sport Virtual, Sarvaš 2.000,00 Program rada za 2014. 

57. Udruga studenata filozofije, Osijek 2.500,00 4. Simpozij "Sveučilište, 
filozofija, obrazovne politike" 

58. Udruga za dobrobit i zaštitu mačaka i 
pasa "9 života", Osijek 1.000,00 Zaustavimo nasilje nad životinjama

59. Udruga za podršku žrtvama i svjedocima, 
Vukovar 1.000,00 

Unapređenje sustava podrške 
žrtvama i svjedocima na području 
OBŽ 
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60. Udruga za pružanje besplatne pravne 
pomoći "Zakonitost prava", Osijek 1.000,00 Kako do besplatne pravne pomoći 

61. Udruga za razvoj civilnog društva 
"Branjamedija", Beli Manastir 1.000,00 Portal "Branjamedija" 

62. Udruga za razvoj civilnog i 
informatičkog društva, Bilje 1.000,00 Web zajednica Bilje 

63. Udruga za zaštitu i promociju ljudskih 
prava "Pravni savjeti", Osijek 1.000,00 Besplatni pravni savjeti 

64. Udruga za zaštitu okoliša i ruralne 
baštine "Tuljan", Osijek 2.000,00 Živjeti bez ambrozije 

65. Udruga žena "Biljanke" 1.000,00 Djelatnost Udruge u 2014. 

66. Udruga žena "Plodovi Panonije", Osijek 1.000,00 Zdravlje prirode za djecu i mlade 

67. Udruga žena Tiha snaga", Ivanovci 1.000,00 Obiteljske sportske igre 

68. Udruženje "Baranja", Lug 1.000,00 Baranjski vrtovi 

69. Udruga "Klaster baranjski kulen", 
Jagodnjak 1.000,00 1. sajam lokalne hrane 

70. Udruga mladeži "Zamijenite nam tugu 
osmjehom", Karanac 1.000,00 "Vjeruj u ljubav" 

71. 
Udruga za promicanje ekologije, turizma 
i multikulturalnih vrijednosti Baranje, 
Zmajevac 

1.000,00 Oživljavanje međusobne suradnje 
kroz ruralni razvoj 

72. Udruga djece i mladih "Dom veselja", 
Petlovac 1.000,00 Dani otvorenih vrata udruga 2014. 

73. Udruga za kreativni razvoj Portal Alfa, 
Belišće 1.000,00 Stop nasilju među djecom 

74. Udruga "Centar mladih", Belišće 1.000,00 Mladi za mlade 

75. Udruga računovođa i financijskih 
djelatnika Valpovštine, Belišće 1.000,00 ECDL pripremni tečaj 

76. Udruga športskih ribolovaca "Belišće" 2.000,00 Belišćanske ribičke priče 

77. Udruga za kreativni razvoj i informiranje 
Valpovština info., Belišće 1.000,00 Mala medijska radionica 

78. Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja 
"Belišće" 1.000,00 Promicanje, organiziranje i 

proučavanje uzgoja malih životinja

79. Udruga za dijalog i nenasilje 
Valpovštine, Bistrinci 1.000,00 Zrno dobrote 

80. Udruga za poticanje ranog razvoja dječjih 
sposobnosti "Slagalica" Đakovo 1.000,00 Edukativna radionica 

81. Udruga "Otvoreno srce" Našice 1.000,00 "Darujem ti vrijeme i znanje - 
Zajedno u zajednici" 

82. Udruga osoba s invaliditetom Našice 1.000,00 Kreativno stvaralaštvo 

83. Zajednica povratnika Osječko-baranjske 
županije, Osijek 5.000,00 Donošenje zakona o naknadi ratne 

štete 

84. Zajednica udruga antifašističkih boraca i 
antifašista OBŽ, Osijek 1.000,00 Ljudska prava i slobode 

85. Udruga prijatelja "Novo naselje" Ivanovac 1.000,00 5. susret prijatelja starih športova 

86. Udruga Zanatlija, Čepin 1.000,00 Dan šale i druženja 
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Programom financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku 
županiju u 2014. godini za programe iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i sloboda, 
strukovnih udruga, udruga s programima djeca i mladi te programe zaštite okoliša i hobistike 
odobreno je 180.000,00 kuna, a isplaćeno je 175.000,00 kuna. 
 

Udruge Centar za mir, nenasilje i ljudska prava, Osijek, Dječja osječka kreativna kućica, 
Osijek, Klub liječenih alkoholičara "Tvrđa", Osijek i Udruga žena "Plodovi Panonije", Osijek nisu 
povukle odobrena sredstva. Udruga Zanatlija, Čepin nije realizirala program. 
 

Ostale udruge su realizirale svoje programe prema planu, te su dostavile tražena izvješća. 
 

Veliki je broj udruga, brojne su njihove aktivnosti u raznim područjima, a proračunska 
sredstva su ograničena, iako ne beznačajna. Svjesni činjenice da postoje ideje ka inovativnom, 
kreativnom djelovanju, težnja je udovoljiti što većem broju zahtjeva. Činjenica je da je rad udruga u 
manjim mjestima jedini oblik realizacije slobodnog vremena, odnosno društvenog života. Cilj i ovog 
Programa je bio da se potiče rad udruga i u tim malim lokalnim sredinama. 
 

U listopadu 2014. godine stupio je novi Zakon o udrugama, a u ožujku 2015. godine stupila je 
Uredba Vlade Republike Hrvatske o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja 
programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge. Ovi propisi zasigurno će donijeti 
određene novine u procedurama odobravanja i kontrole namjenskog trošenja sredstava dodijeljenih 
udrugama. 
 
 


