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Na temelju članka 34. stavka 1. točke 11. Statuta Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 

6/01, 3/03, 1A/05, 8/05, 2/09, 9/09, 13/09, 9/13, 12/17, 2/18, 2/20, 3/20, 4/21 i 5/21-pročišćeni tekst), 

članka 27. Pravilnika o utvrđivanju kriterija, mjerila i postupaka za odobravanje financiranja udruga iz 

proračuna Grada Osijeka (Službeni glasnik Grada Osijeka br. 13/15, 12/16, 13A/20, 12/21 i 2/22), 

članka 7. stavka 6. Odluke o raspisivanju i provedbi Javnog natječaja za financiranje projekata i 

programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. 

(KLASA: 402-01/22-01/153, URBROJ: 2158/01-02-22-6) i članka 2. točke II. podtočke 6. i 7. 

Programa javnih potreba u socijalnoj skrbi i zdravstvu Grada Osijeka za 2022. (Službeni glasnik 

Grada Osijeka br. 23/21 i 7/22) Gradonačelnik Grada Osijeka 30. rujna 2022., donosi 

 

O D L U K U  

 

o odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekata i programa  

udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci u 2022. 

 

Članak 1. 

 

Ovom odlukom odobravaju se financijska sredstva za provedbu projekata i programa 

usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci u 2022., temeljem raspisanog Javnog natječaja za 

financiranje projekata i programa udruga usmjerenih pružanju podrške obitelji i djeci iz Proračuna 

Grada Osijeka u 2022. i prijedloga Povjerenstva za stručno ocjenjivanje pristiglih projekata i programa 

udruga u ukupnom iznosu od 338.839,93 kn/44.971,79 EUR (fiksni tečaj konverzije 7,53450) kako 

slijedi: 

 

 
Naziv udruge Naziv projekta 

Odobrena financijska 

sredstva 

Prevencija poremećaja u ponašanju djece i mladih 

1. 
Udruga izviđača „Slavonski hrast" 

Osijek 

Djeluj pozitivno - nisi sam 

V. 

19.050,00 kn 

/2.528,37 EUR 

Prevencija nasilja nad djecom i među djecom 

2. Građanska prevencija „Osječka škola“ 
„Promotor mira i nenasilja 

2022.“ 

19.790,00 kn 

/2.626,58 EUR 

Promocija i zaštita mentalnog zdravlja djece, mladih i obitelji (psihosocijalna podrška i usluge 

savjetovališta za djecu, mlade i obitelj, poludnevni boravak za djecu) 

3. Centar za nestalu i zlostavljanu djecu  

Sluško za legose - 

savjetovalište za djecu, 

mlade i obitelj 

205.979,93 kn 

  /27.338,23 EUR 

4. Dječji kreativni centar DOKKICA 

„Alternativni centar 

podrške za djecu i 

roditelje“ 

94.020,00 kn 

/12.478,60 EUR 

 

Članak 2. 

 

Sredstva iz prethodnog članka ove odluke planirana su u Proračunu Grada Osijeka za 2022., 

Razdjel 207 - Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Glava 20701 - Upravni 

odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo, Program 1124 - Skrb o djeci, Aktivnost A112401 

- Skrb o djeci (Pozicija R2255) i Program 1125 - Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu, 

Aktivnost A112501 - Potpore i donacije u socijalnoj skrbi i zdravstvu (Pozicija R2268 i R2270). 

 

Članak 3. 

 

Grad Osijek će s nositeljima projekata i programa iz članka 1. ove odluke sklopiti ugovor o 

odobravanju financijskih sredstava za provedbu projekata i programa usmjerenih pružanju podrške 

obitelji i djeci iz Proračuna Grada Osijeka u 2022. najkasnije 30 dana od dana donošenja ove odluke.  
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S udrugama kojima je odobren manji iznos od traženog, Upravni odjel za socijalnu zaštitu, 

umirovljenike i zdravstvo ima obvezu pregovarati o stavkama proračuna projekta i programa koje 

treba izmijeniti, a koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. 

 

Članak 4. 

 

Udruge kojima su odobrena financijska sredstva dužne su prije sklapanja ugovora Upravnom 

odjelu za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo dostaviti: bjanko zadužnicu; uvjerenje o 

nekažnjavanju odgovorne osobe udruge i voditelja projekta/programa u izvorniku za kaznena djela 

utvrđena posebnim propisom, ne starije od šest mjeseci od dana objave natječaja; potvrdu nadležne 

porezne uprave o nepostojanju duga prema državnom proračunu ne stariju od 30 dana od dana objave 

natječaja; izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja i Izjavu voditelja projekta i programa i 

izvoditelja aktivnosti navedenih u opisu projektnih/programskih aktivnosti da su upoznati s 

projektom/programom i svojim sudjelovanjem u provedbi. 

Prije sklapanja ugovora Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo provjerit 

će u Upravnom odjelu za financije i fondove Europske unije i Upravnom odjelu za komunalno 

gospodarstvo, promet i mjesnu samoupravu ima li prijavitelj duga prema Gradu Osijeku.  

U slučaju da prijavitelj u zadanom roku ne dostavi traženu dokumentaciju ili ne podmiri 

eventualni dug prema Gradu Osijeku, Grad Osijek neće sklopiti ugovor niti će isplatiti sredstva. 

 

Članak 5. 

 

Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i zdravstvo u roku od osam dana nakon 

donošenja ove odluke pisanim obrazloženjem obavijestit će udrugu čija prijava nije prihvaćena za 

financiranje. 

Podnositelj prijave projekta i programa ima pravo prigovora na postupak odabira projekata i 

programa koji se podnosi u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici, preporučeno poštom na adresu 

Grad Osijek, Gradonačelnik - Povjerenstvo za prigovore unutar javnih natječaja i poziva za 

financiranje aktivnosti udruga iz Proračuna Grada Osijeka u 2022., Kuhačeva 9, 31000 Osijek ili 

osobno u pisarnicu Grada Osijeka. 

Odluka Povjerenstva po prigovoru je konačna. 

 

Članak 6. 

 

Ova odluka objavit će se na mrežnoj stranici Grada Osijeka (www.osijek.hr) s podacima o 

prijaviteljima, projektima i programima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava te 

raspodjeli sredstava prijaviteljima u pružanju podrške obitelji i djeci. 

 

Članak 7. 

 

Za provedbu ove odluke zadužuju se Upravni odjel za socijalnu zaštitu, umirovljenike i 

zdravstvo i Upravni odjel za financije i fondove Europske unije. 

 

Članak 8. 

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja. 

 

KLASA: 402-01/22-01/153 

URBROJ: 2158/01-01-22-15 

Osijek, 30. rujna 2022. 

 GRADONAČELNIK 

 Ivan Radić, mag.oec., v.r. 

  

http://www.osijek.hr/

