Temeljem članka 35. točka 1. 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., 123/17. i
98/19.) i članka 30. točka 1. 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., 2/13. i 4/18.), Skupština Osječko-baranjske
županije donijela je na 28. sjednici 27. veljače 2020. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Statuta
Osječko-baranjske županije
Članak 1.
Statut 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., 2/13. i 4/18.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
U članku 18. stavku 2. i članku 32. stavku 1. riječ "središnje" briše se.
Članak 3.
U članku 24. stavku 3. druga rečenica briše se.
Članak 4.

"17.

U članku 30. stavku 1. točka 17. mijenja se i glasi:
uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Županije u skladu sa zakonom,".
Članak 5.
U članku 44. stavci 1. i 2. mijenjaju se tako da glase:

"O prijedlozima općih i drugih akata određenih zakonom i ovim Statutom provodi se postupak
savjetovanja s javnošću, odnosno javna rasprava, a može se provoditi i o prijedlozima drugih akata.
Postupak savjetovanja s javnošću odnosno javne rasprave provodi se pod uvjetima i na način
uređen zakonom i Poslovnikom Skupštine.".
Članak 6.

"5.

U članku 55a. stavku 2. točka 5. mijenja se i glasi:
uređuje unutarnje ustrojstvo upravnih tijela i druga pitanja od značaja za njihov rad sukladno
zakonu i općem aktu Skupštine,".
Stavak 3. mijenja se i glasi:

"U obavljanju poslova iz svog djelokruga župan donosi planove i programe, pravilnike,
zaključke, odluke, rješenja, naredbe, naputke i druge akte u skladu sa zakonom i općim aktima
Županije.".
Članak 7.
U članku 61. stavci 1. i 2. mijenjaju se i glase:
"Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Županije, kao i povjerenih poslova
državne uprave ustrojavaju se upravna tijela.
Upravna tijela ustrojavaju se općim aktom Skupštine kao upravni odjeli ili službe.".
U stavku 3. riječ "upravne" briše se.
Članak 8.
U članku 62. stavku 1. riječi "U obavljanju svojih poslova u području za koje su osnovana
upravna tijela osobito:" brišu se te umjesto njih dodaju riječi "U okviru djelokruga utvrđenog općim
aktom Skupštine upravna tijela:".

"6.

"7.
8.

Točka 6. mijenja se i glasi:
obavljaju povjerene poslove državne uprave sukladno zakonu,".
Iza točke 6. dodaju se točke 7. i 8. koje glase:
u obavljanju povjerenih poslova državne uprave rješavaju u upravnim stvarima u prvom
stupnju sukladno zakonu,
obavljaju druge povjerene poslove sukladno zakonu, ovome Statutu i drugim općim aktima.".
Članak 9.
Članak 63. mijenja se i glasi:

"Djelokrug i ustrojstvo upravnih tijela uređuju se općim aktom Skupštine u skladu sa
zakonom.
Unutarnje ustrojstvo upravnih tijela i druga pitanja od značaja za njihov rad uređuju se
pravilnikom o unutarnjem redu koji donosi župan u skladu sa zakonom i općim aktom Skupštine iz
stavka 1. ovoga članka.".
Članak 10.
U članku 64. stavak 3. mijenja se i glasi:
"Za pročelnika može biti imenovana osoba koja ispunjava propisane uvjete.".
Članak 11.
Ovlašćuje se Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja Skupštine da utvrdi
i objavi pročišćeni tekst Statuta.
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Članak 12.
Ova Odluka stupa na snagu prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
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Predsjednik
Dragan Vulin, v.r.
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