
Temeljem članka 35. točka 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 123/17.), 

članka 30. točka 17. i članka 61. 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 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije 

donijela je na 8. sjednici 8. veljače 2018. godine 

 

 

 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopuni Odluke o 

upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 
 

 

Članak 1. 

 

 Odluka o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 3/10., 4/12., 

10/13. i 12/17.) mijenja se i dopunjava prema odredbama ove Odluke. 

 

 

Članak 2. 

 

 Članak 5. mijenja se tako da glasi: 

 

 "U okviru Županije djeluju sljedeća upravna tijela: 

1. Tajništvo Županije 

2. Upravni odjel za gospodarstvo 

3. Upravni odjel za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije 

4. Upravni odjel za javne financije 

5. Upravni odjel za poljoprivredu 

6. Upravni odjel za ruralni razvoj 

7. Upravni odjel za kontinentalni turizam 

8. Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo 

9. Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 

10. Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 

11. Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 

12. Upravni odjel za upravne i pravne poslove 

13. Služba za javnu nabavu 

14. Služba za zajedničke poslove.". 

 

 

Članak 3. 

 

 U članku 8. stavku 2. podstavak 9. briše se. 

 

Članak 4. 

 

 U članku 13. stavku 2. iza podstavka 4. dodaje se novi podstavak 5., koji glasi: 

"- poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i 

izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom,". 

 

 Dosadašnji podstavak 5. postaje podstavak 6. 

 



Članak 5. 

 

 Članak 18. stavak 3. mijenja se i glasi: 

 

 "Pročelnik upravnog tijela može pojedine ovlasti za obavljanje određenih poslova, prvenstveno 

u slučaju odsutnosti ili spriječenosti, povjeriti svome zamjeniku, odnosno pomoćniku ili drugom 

službeniku.". 

 

 

Članak 6. 

 

U člancima 6. do 14. stavci 3. i 4. brišu se. 

 

 

Članak 7. 

 

 Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja da utvrdi i objavi 

pročišćeni tekst Odluke. 

 

 

Članak 8. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
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