Temeljem članka 55a. stavak 2. točka 3. i članka 55c. 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. i 2/13.),
Župan Osječko-baranjske županije donio je 6. srpnja 2017. godine

RJEŠENJE
o osnivanju radnih tijela
I.
Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i
razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga,
usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije (nastavno: Županija) te obavljanja
drugih poslova iz djelokruga rada i nadležnosti župana, ovim Rješenjem osnivaju se stalna radna tijela.

II.

-

Ovim Rješenjem osnivaju se sljedeća radna tijela:
Komisija za upravu i pravna pitanja
Komisija za financije
Komisija za odnose s vjerskim zajednicama
Odbor za humanitarno razminiranje
Savjet za informacijski sustav
Savjet za građanske inicijative
Savjet za nacionalne manjine
Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju
Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj
Savjet za razvoj kontinentalnog turizma
Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Savjet za prosvjetu
Savjet za zdravstvo
Savjet za socijalnu skrb
Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata.

III.

-

-

Komisija za upravu i pravna pitanja:
razmatra prijedloge pravnih akata upućenih županu na razmatranje glede njihove usklađenosti sa
zakonom i podzakonskim aktima, kao i drugim važećim aktima i njihove pravno-tehničke obrade,
te o tome daje svoje mišljenje županu,
proučava i razmatra pitanja vezana uz izgradnju pravnog sustava i normativnu funkciju Županije
te predlaže mjere njenog promicanja,
prati, proučava, ujednačava i usmjerava praksu nomotehničkog oblikovanja nacrta akata koji se
podnose županu na razmatranje,
prati rad upravnih tijela Županije, razmatra izvješća o njihovom radu te izvješćuje župana o svojoj
ocjeni ostvarivanja zakonom utvrđenih funkcija,
razmatra međusobne odnose upravnih tijela i odnose prema drugim tijelima i organizacijama,
prati i razmatra materijalni položaj i druge uvjete rada upravnih tijela, predlaže mjere koje se
odnose na upravljanje i racionalizaciju unutarnjeg ustrojstva, tehnološku modernizaciju i primjenu
suvremenih metoda rada, stručno osposobljavanje i usavršavanje službenika u tim tijelima,

-

proučava i razmatra i druga pitanja upravnog sustava iz nadležnosti župana,
županu daje mišljenja, stavove i prijedloge o pitanjima koje razmatra,
obavlja i druge poslove iz njenog djelokruga rada koje joj povjeri župan.

Komisiju za upravu i pravna pitanja čine predsjednik i 6 članova koje župan imenuje iz reda
vrsnih poznavatelja problematike ustrojstva i djelovanja uprave i njenog postupanja odnosno pojedinih
pravnih područja.

IV.

-

Komisija za financije:
razmatra pitanja u svezi s pripremanjem, donošenjem i izvršenjem proračuna Županije,
razmatra prijedloge odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja financijske naravi odnosno
čija provedba zahtijeva osiguranje odgovarajućih sredstava i o njima daje županu svoje mišljenje,
razmatra zahtjeve i daje mišljenje o prijedlozima akata upućenih županu na odlučivanje kojima se
raspolaže sredstvima Proračuna odnosno imovinom Županije,
razmatra i daje mišljenje o financijskim izvješćima i drugim financijskim dokumentima pravnih
osoba čiji je osnivač ili suvlasnik Županija,
proučava i razmatra i druga pitanja u svezi s utvrđivanjem i provedbom financijske politike u
Županiji i financiranjem javnih potreba.

Komisiju za financije čine predsjednik i 6 članova koje župan imenuje iz reda vrsnih poznavatelja
problematike financiranja i financijskog poslovanja.

V.

-

Komisija za odnose s vjerskim zajednicama:
poduzima aktivnosti usmjerene pospješivanju i promicanju odnosa Osječko-baranjske županije i
njezinih tijela i vjerskih zajednica na području Županije,
razmatra zahtjeve vjerskih zajednica za financijskom potporom te o njima županu daje mišljenje,
predlaže mjere i aktivnosti usklađivanja djelovanja županijskih tijela u postupanju po pitanjima
od značenja za djelovanje vjerskih zajednica.

Komisiju čine predsjednik i 6 članova koje župan imenuje iz reda predstavnika županijskih tijela
te javnih djelatnika.

VI.

-

-

-

Odbor za humanitarno razminiranje
razmatra prijedloge planskih dokumenata kojima se uređuje humanitarno razminiranje na
području Županije koje pripremaju i donose nadležna državna tijela (Nacionalni program
protuminskog djelovanja i plan humanitarnog razminiranja za godišnje i trogodišnje razdoblje)
te o njima županu daje svoje mišljenje,
prikuplja podatke o minski sumnjivim područjima i/ili građevinama te na temelju prikupljenih
podataka u suradnji s Hrvatskim centrom za razminiranje priprema prijedlog prioriteta
humanitarnog razminiranja na području Županije, koje je potrebno uvrstiti u državne planske
dokumente,
razmatra i predlaže redoslijed razminiranja i drugih aktivnosti humanitarnog razminiranja u
tromjesečnom, polugodišnjem i godišnjem razdoblju na području Županije,
prati provedbu utvrđenih planskih dokumenata humanitarnog razminiranja na području
Županije te predlaže mjere i aktivnosti pospješivanja njihove provedbe,
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-

predlaže mjere i aktivnosti osiguranja financijskih i drugih preduvjeta ubrzanja i pospješivanja
procesa humanitarnog razminiranja na području Županije,
osigurava i usklađuje suradnju i zajedničko djelovanje nadležnih tijela jedinica lokalne
samouprave na području Županije u poslovima humanitarnog razminiranja,
obavlja i druge poslove kojima se ubrazava i pospješuje proces razminiranja na području
Županije.

Odbor čine predsjednik i 6 članova koje župan imenuje iz sastava upravnih tijela Županije i
stručnjaka, poznavatelja problematike iz djelokruga rada Odbora.

VII.

-

-

Savjet za informacijski sustav:
prati, proučava i razmatra problematiku izgradnje informacijskog i informatičkog sustava
Županije i njenih tijela,
razmatra i daje mišljenje o programima i planovima razvoja te općim aktima kojima se uređuje
oblikovanje i funkcioniranje informacijskog i informatičkog sustava Županije i pojedinih tijela,
usklađuje djelatnost tijela Županije u izgradnji informacijskog sustava, a posebno u projektiranju i
zajedničkom korištenju baza podataka, izgradnji informacijske mreže, utvrđivanju i ostvarivanju
politike informatičkog opremanja tijela, provođenju politike informatičkog obrazovanja i
poduzimanju mjera zaštite podataka,
o pitanjima iz svog djelokruga Savjet izvješćuje župana i podnosi mu svoje prijedloge i mišljenja.

Savjet za informacijski sustav čine predsjednik i 8 članova koje župan imenuje iz sastava
upravnih tijela Županije i stručnjaka, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.

VIII.

-

-

Savjet za građanske inicijative:
prati i potiče provedbu određenja sadržanih u Povelji o suradnji Osječko-baranjske županije i
građanskih udruga potpisanoj 15. prosinca 2004. godine,
priprema i razmatra prijedloge dokumenata kojima se osigurava provedba Povelje o suradnji,
razmatra inicijative građanskih udruga usmjerene razvoju građanskog društva, uspješnijem
demokratskom funkcioniranju tijela područne samouprave i razvitku lokalne zajednice u cjelini,
prati i potiče razvoj međusobnih odnosa Županije i građanskih udruga, usmjeren osiguranju
sustavnog i razvojnog suradničkog odnosa Županije i građanskih udruga u postupcima i
mehanizmima funkcioniranja javne vlasti,
prati i potiče izgradnju informacijskog sustava i pripadajućeg sustava informiranja koji
omogućavaju i olakšavaju ostvarivanje prava građana na pristup informacijama,
predlaže aktivnosti i mjere usmjerene postizanju temeljnih ciljeva njegovog formiranja,
obavlja i druge poslove od značenja za pospješivanje procesa djelotvornijeg uključivanja
građanskih inicijativa u razvoj Osječko-baranjske županije.

Savjet čine predsjednik i 8 članova koje župan imenuje iz reda predstavnika županijskih tijela,
građanskih udruga i stručnjaka, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.

IX.

-

Savjet za nacionalne manjine:
prati stanje i razmatra pitanja u svezi s ostvarivanjem i zaštitom Ustavom, zakonom i drugim
propisima zajamčenih sloboda i prava etničkih i nacionalnih zajednica ili manjina iz nadležnosti
Županije odnosno djelokruga rada županijskih tijela,
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-

potiče, podupire i predlaže mjere pospješivanja ostvarivanja prava nacionalnih manjina na
području Županije,
razmatra inicijative i prijedloge od značaja za položaj manjina koje vijeća i predstavnici
nacionalnih manjina upućuju županijskim tijelima,
pribavlja i razmatra mišljenja vijeća i predstavnika nacionalnih manjina o nacrtima programa i
općih akata kojima se uređuju prava i slobode nacionalnih manjina,
razmatra programe i opće akte kojima se uređuju pitanja od značaja za nacionalne manjine koje
vijeća i predstavnici nacionalnih manjina upućuju županijskim tijelima radi donošenja,
prati i razmatra odnose između vijeća odnosno predstavnika nacionalnih manjina i županijskih
tijela te predlaže mjere unaprjeđenja tih odnosa,
razmatra zahtjeve za financiranjem vijeća i predstavnika nacionalnih manjina sredstvima
Proračuna Županije te njihova izvješća o utrošku sredstava,
obavlja i druge poslove od značenja za pospješivanje ostvarivanja prava nacionalnih manjina na
području Županije.

Savjet čine predsjednik i 14 članova koje župan imenuje iz reda predstavnika županijskih tijela,
vijeća i predstavnika nacionalnih manjina te stručnjaka, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga
rada Savjeta.

X.

-

-

-

-

-

-

-

Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju:
prati i razmatra ostvarivanje međuregionalne, euroregionalne i međunarodne suradnje osobito
prekogranične suradnje tijela, organizacija i zajednica na području Županije te predlaže mjere i
aktivnosti usmjerene njenom pospješivanju,
utvrđuje programe odnosno prijedloge programa međuregionalne, euroregionalne i međunarodne
suradnje suradnje Županije te donosi financijski plan upotrebe sredstava stavljenih na
raspolaganje Savjetu za ostvarivanje tih programa,
prati, usklađuje, usmjerava i potiče provedbu programa te usklađuje stanovišta i djelovanje
nositelja i sudionika međuregionalne, euroregionalne i međunarodne suradnje na području
Županije,
razmatra inicijative i daje mišljenja o prijedlozima za uspostavljanje suradnje Županije s drugim
regionalnim vlastima u europskim zemljama te prijedlozima akata i programa kojima se uređuje
odvijanje te suradnje,
potiče pripremu, razmatra i vrednuje te daje mišljenje o programima i projektima koji se
kandidiraju za korištenje sredstava međunarodnih izvora financiranja,
razmatra stanje osposobljenosti nositelja euroregionalne suradnje za upravljanje procesima
europskih integracija na razini Županije te potiče organizaciju sustava permanentnog
osposobljavanja stručnjaka i dužnosnika o pitanjima vezanim uz europske integracije i
funkcioniranje mehanizama tih integracija,
potiče i usklađuje razvitak informacijskog sustava o euroregionalnoj, međuregionalnoj i
međunarodnoj suradnji čiji su nositelji odnosno sudionici organizacije i tijela s područja Županije,
potiče i pomaže djelatnost obrazovanja te informiranja javnosti o sadržaju, značenju i tijeku
procesa europskih integracija i provedbi tih procesa na regionalnoj i lokalnoj razini putem
obrazovnih i srodnih aktivnosti u okvirima odgojno-obrazovnih ustanova, nevladinih i drugih
organizacija, putem Euro-info točaka, sredstava javnog priopćavanja i na druge načine s ciljem
popularizacije i promicanja ove suradnje,
obavlja i druge poslove iz područja međuregionalne, euroregionalne i međunarodne suradnje od
značenja za pospješivanje procesa europskih integracija Republike Hrvatske na županijskoj razini,
koji propisima ili drugim aktima nisu povjereni drugim tijelima.

Savjet čine predsjednik i 8 članova koje župan imenuje iz reda dužnosnika, znanstvenika i
stručnjaka, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.
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XI.

-

-

-

-

-

-

Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj:
osigurava pripremu znanstvenih i stručnih podloga za donošenje strateških odluka o
gospodarskom razvoju Županije u kojem sklopu potiče, organizira i podupire znanstvenoistraživačke djelatnosti u istraživanju temeljnih resursa i razvojnih potencijala te definiranju
koncepcije i strategije razvoja Županije,
vrednuje prijedloge razvojnih programa i projekata u području poljoprivrede i gospodarstva sa
stajališta ciljeva razvoja Županije,
proučava pitanja izvora sredstava i politike njihova korištenja u financiranju razvoja poljoprivrede
i gospodarstva na području Županije, te predlaže mjere njenog unaprjeđenja,
proučava uvjete ubrzanijeg razvoja poduzetništva te predlaže mjere poticanja razvoja
poduzetništva, gospodarskih odnosa s inozemstvom, kao i investicijskih ulaganja od osobitog
značenja za Županiju,
proučava uvjete djelovanja i razvoja obrtništva te predlaže mjere poticanja njegova razvoja na
području Županije,
prati i proučava provođenje politike racionalnog iskorištenja poljoprivrednog zemljišta na
području Županije te potiče i razmatra prijedloge mjera njenog unaprjeđenja,
potiče aktivnosti prometne valorizacije prostora Županije te izradu i ostvarivanje projekata
njezinog povezivanja u prometni sustav Republike Hrvatske i svjetske prometne i komunikacijske
mreže, u sklopu čega prati i proučava stanje i razvitak prometa i veza na području Županije,
analizira i predlaže mrežu javnih prometnica i telekomunikacijskih i drugih veza na području
Županije,
prati i proučava energetske potrebe Županije, problematiku snabdijevanja i energetskih izvora te
potiče i razmatra prijedloge usmjerene na iznalaženje alternativnih izvora energije i racionalno
iskorištavanje energije,
usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog gospodarskog razvoja Županije kao
cjeline,
razmatra i predlaže programe usklađivanja razvitka i mreže komunalnih i drugih institucija, kao i
objekata infrastrukture od značaja za više jedinica lokalne samouprave odnosno Županiju kao
cjelinu,
sudjeluje u pripremi i razmatra nacrte akata kojima se uređuju pitanja u području njegovog
djelokruga rada i predlaže mjere njihova unaprjeđenja,
razmatra nacrte propisa kojima se uređuju pitanja značajna za područje njegova djelovanja te o
njima daje svoja mišljenja i prijedloge,
prati, proučava, razmatra i potiče stvaranje uvjeta te utvrđivanje i provođenje i drugih mjera
pospješivanja razvoja poljoprivrede i gospodarstva Županije.

Savjet čine predsjednik i 10 članova koje župan imenuje iz reda znanstvenika i stručnih
djelatnika, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.

XII.

-

-

-

Savjet za razvoj kontinentalnog turizma:
razmatra stanje i organizira valorizaciju turističkih potencijala Županije koji pružaju
mogućnosti za razvitak različitih oblika selektivnog turizma, s naglaskom na ambijentalne,
prirodne, povijesne, tradicijske i kulturološke vrijednosti,
prati i razmatra stanje infrastrukturne opremljenosti za razvoj turizma uključivo smještajne
kapacitete i ugostiteljsku ponudu te predlaže mjere njezinog unaprjeđenja osobito u ruralnom
području,
razmatra stanje prometne povezanosti turističkih destinacija na području Županije svim
oblicima integralnog (cestovnog, željezničkog, riječnog i zračnog) prometa te predlaže mjere
njegova pospješivanja,
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-

-

potiče izradu te razmatra prijedloge programa i projekata kojima se oblikuje turistička ponuda
Županije odnosno jačaju i potpunije iskorištavaju njezini potencijali,
predlaže mjere poticanja i potpore projektima zaštite i obnove tradicijske i prirodne baštine,
zaštite autohtonih proizvoda, razvoja ruralnog turizma i drugim projektima od značaja za
unapređenje ukupne turističke ponude Županije,
prati i potiče provedbu projekta obilježavanja turističkih destinacija smeđom (turističkom)
signalizacijom,
potiče i predlaže mjere potpore organizaciji i održavanju manifestacija od značaja za razvoj i
promidžbu turističkih potencijala Županije,
prati i potiče aktivnosti i mjere promocije i propagiranja turističke ponude Županije,
povezuje i usklađuje djelovanje nositelja razvoja turizma na području Županije,
prati, proučava, razmatra i potiče stvaranje uvjeta i utvrđivanje i provođenje i drugih mjera
pospješivanja razvoja turizma na području Županije.

Savjet čine predsjednik i 10 članova koje župan imenuje iz reda dužnosnika i stručnih djelatnika
turističkih i drugih organizacija od značaja za razvoj turizma, vrsnih poznavatelja problematike iz
djelokruga rada Savjeta.
XIII.
-

-

-

Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša:
sudjeluje u pripremi i predlaže prostornu koncepciju razvoja koja osigurava svrhovito
gospodarenje prostorom, kao osobito vrijednim i ograničenim dobrom radi ravnomjernog
gospodarskog i društvenog razvoja, racionalnog korištenja i zaštite prostora, a posebice povijesnih
i prirodnih dobara i zaštite i unaprjeđenja stanja okoliša,
potiče znanstveno-istraživačku djelatnost usmjerenu istraživanju prostora Županije i stvaranju
znanstvenih osnova njegovog razvoja,
razmatra predložene programe razvoja te ocjenjuje ispunjavanje ciljeva utvrđenih prostornom
koncepcijom,
sudjeluje u pripremi i razmatra prijedloge prostornih planova, programa mjera za unaprjeđenje
stanja u prostoru i drugih programskih dokumenata u području prostornog uređenja, te o njima
daje svoja mišljenja, prijedloge i ocjene,
sudjeluje u pripremi i razmatra nacrte odluka i drugih akata kojima se uređuju pitanja u području
prostornog uređenja,
predlaže planske i druge akte i mjere kojima se usklađuje prostorno uređenje pojedinih dijelova
Županije te osigurava ravnomjerni prostorni razvoj Županije,
predlaže akte, mjere i aktivnosti usklađivanja razvoja i mreže gospodarske i komunalne
infrastrukture od važnosti za područje Županije kao cjeline,
prati i proučava ostvarivanje politike prostornog uređenja u odnosu na stanje u prostoru i
ostvarivanje ciljeva društvenog i gospodarskog razvoja,
prati i proučava stanje okoliša te predlaže, potiče i usmjerava poduzimanje mjera zaštite i
promicanja sveukupnih aktivnosti zaštite okoliša,
ispituje utemeljenost predstavki i pritužbi kojima se ukazuje na štetne radnje devastacije okoliša,
te razmatra poticaje građana usmjerene promicanju ovoga područja ljudskog življenja,
potiče, podupire i usklađuje uspostavljanje informacijskog sustava o prostoru Županije u svrhu
planiranja, korištenja i zaštite prostora,
obavlja i druge poslove od značenja za unaprjeđenje ove djelatnosti.

Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša čine predsjednik i 10 članova koje župan imenuje iz
reda znanstvenika i stručnih djelatnika, vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.
XIV.
-

Savjet za prosvjetu:
prati i proučava stanje i problematiku razvoja prosvjetne djelatnosti i školstva na području
Županije te razmatra i predlaže programe i druge mjere kojima se pridonosi njihovom razvoju,
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-

-

-

proučava i razmatra problematiku usklađivanja interesa i ravnomjernog razvoja te utvrđivanja i
izgradnje mreže ustanova i objekata osnovnog i srednjeg školstva te predlaže poduzimanje tome
usmjerenih mjera i aktivnosti,
prati i razmatra politiku financiranja javnih potreba u ovoj djelatnosti, kao i odnose u njenom
financiranju na području Županije, te predlaže programe i aktivnosti usmjerene stvaranju
optimalnih uvjeta djelovanja i razvitka školskog sustava,
razmatra prijedloge akata kojima se uređuje osnivanje i statusna pitanja ustanova na kojima
osnivačka prava ima Županija s aspekta obavljanja njihove djelatnosti,
prati i proučava poslovanje prosvjetnih ustanova na kojima osnivačka prava ima Županija te u
svezi s tim županu podnosi svoje prijedloge i mišljenja,
razmatra i proučava pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje odluka i drugih
akata u djelatnosti prosvjete, kao i druga pitanja iz nadležnosti Županije u području prosvjete.

Savjet čine predsjednik i 6 članova koje župan imenuje iz reda znanstvenika i stručnih djelatnika,
vrsnih poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.

XV.

-

Savjet za zdravstvo:
prati i proučava stanje i problematiku zdravstvene djelatnosti na području Županije, te županu
predlaže mjere njenog unaprjeđenja,
razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje akata u području zdravstva i o
tome županu podnosi svoje prijedloge i mišljenja,
razmatra prijedloge, prati i nadzire provođenje programa javnozdravstvenih mjera u zaštiti
zdravlja pučanstva i financiranje programa sukladno financijskom planu javnozdravstvenih mjera,
razmatra prijedloge akata kojima se uređuje osnivanje i statusna pitanja zdravstvenih ustanova na
kojima osnivačka prava ima Županija i o njima županu daje svoje mišljenje,
razmatra akte zdravstvenih ustanova na kojima osnivačka prava ima Županija na koje svoju
suglasnost daje Županija i o tome daje svoje mišljenje,
prati i proučava poslovanje zdravstvenih ustanova na kojima osnivačka prava ima Županija te u
svezi s tim županu podnosi svoje prijedloge i mišljenja,
razmatra i proučava druga pitanja zdravstvene djelatnosti iz nadležnosti Županije.

Savjet čine predsjednik i 10 članova koje župan imenuje iz reda stručnih djelatnika, vrsnih
poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.

XVI.

-

Savjet za socijalnu skrb:
prati i proučava stanje i problematiku socijalne skrbi na području Županije, te županu predlaže
mjere njenog unaprjeđenja,
razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje akata u području socijalne
skrbi i o tome županu podnosi svoje prijedloge i mišljenja,
razmatra prijedloge, prati i nadzire provođenje programa javnih potreba i drugih programa koji se
odnose na područje socijalne skrbi,
razmatra prijedloge akata kojima se uređuje osnivanje i statusna pitanja ustanova socijalne skrbi
iz nadležnosti Županije i o njima županu daje svoje mišljenje,
prati i proučava poslovanje ustanova socijalne skrbi na kojima osnivačka prava ima Županija te u
svezi s tim županu podnosi svoje prijedloge i mišljenja,
razmatra i proučava druga pitanja socijalne skrbi iz nadležnosti Županije.

Savjet čine predsjednik i 8 članova koje župan imenuje iz reda stručnih djelatnika, vrsnih
poznavatelja problematike iz djelokruga rada Savjeta.
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XVII.

-

-

Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata:
prati i proučava stanje i problematiku socijalnog položaja branitelja i stradalnika Domovinskog
rata na području Županije, te županu predlaže mjere njegovog unaprjeđenja,
razmatra pitanja koja se odnose na utvrđivanje politike i donošenje akata od značaja za
socijalni položaj branitelja i stradalnika Domovinskog rata,
razmatra inicijative udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata usmjerene poboljšanju
socijalnog položaja branitelja i stradalnika Domovinskog rata,
prati i potiče razvoj međusobnih odnosa Županije i udruga branitelja i stradalnika
Domovinskog rata, usmjeren osiguranju sustavnog i razvojnog suradničkog odnosa Županije i
tih udruga,
obavlja i druge poslove od značenja za postizanje temeljnih ciljeva njegovog formiranja.

Savjet čine predsjednik i 8 članova koje župan imenuje iz reda predstavnika županijskih tijela,
udruga branitelja i stradalnika Domovinskog rata te stručnjaka, vrsnih poznavatelja problematike iz
djelokruga rada Savjeta.

XVIII.
Predsjednik i članovi stalnih radnih tijela imenuju se na vrijeme podudarno s mandatom župana.
Zamjenika predsjednika određuju članovi radnog tijela iz svog sastava.
Predsjednik i članovi radnih tijela mogu biti razriješeni i prije isteka vremena na koje su
imenovani.

XIX.
Sjednicu radnog tijela saziva, predlaže njezin dnevni red i predsjeda joj predsjednik radnog tijela
odnosno osoba koja ga zamjenjuje.
Radno tijelo može zauzimati stavove i odlučivati o pitanjima iz svog djelokruga, ako je sjednici
nazočna većina članova radnog tijela. Odluke se donose većinom glasova nazočnih članova radnog tijela.
O radu na sjednici radnog tijela vodi se zapisnik.

XX.
Radi praćenja stanja, proučavanja i razmatranja određenih pitanja, pripreme i razmatranja
prijedloga programa i drugih akata, usklađivanja djelovanja pojedinih tijela odnosno predstavnika
Županije u zajedničkim tijelima međunarodne suradnje, te obavljanja drugih poslova, savjeti mogu
osnivati svoja povremena radna tijela.
Djelokrug rada, sastav, te način rada radnih tijela iz stavka 1. uređuje se aktom o njihovom
osnivanju.

XXI.
O pitanjima koja se nalaze u djelokrugu više radnih tijela, o pitanjima koja je potrebno razmotriti
interdisciplinarno sagledavajući njihove različite aspekte, kao i o drugim pitanjima od zajedničkog
interesa radna tijela mogu održavati zajedničke sjednice.
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XXII.

-

Stručne i administrativno-tehničke poslove za radna tijela obavljaju:
za Komisiju za upravu i pravna pitanja - Tajništvo Županije,
za Komisiju za financije - Upravni odjel za javne financije,
za Komisiju za odnose s vjerskim zajednicama - Tajništvo Županije,
za Odbor za humanitarno razminiranje - upravno tijelo nadležno za gospodarstvo i regionalni
razvoj,
za Savjet za informacijski sustav - Tajništvo Županije,
za Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju - Tajništvo Županije,
za Savjet za građanske inicijative - Tajništvo Županije,
za Savjet za nacionalne manjine - Tajništvo Županije,
za Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša - upravno tijelo nadležno za prostorno planiranje,
zaštitu okoliša i prirode,
za Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj - upravno tijelo nadležno za gospodarstvo i
regionalni razvoj,
za Savjet za razvoj kontinentalnog turizma - upravno tijelo nadležno za turizam,
za Savjet za prosvjetu - upravno tijelo nadležno za prosvjetu,
za Savjet za zdravstvo - upravno tijelo nadležno za zdravstvo,
za Savjet za socijalnu skrb - upravno tijelo nadležno za socijalnu skrb
za Savjet za branitelje i stradalnike Domovinskog rata - Upravni odjel za upravne i pravne
poslove.

Poslove iz stavka 1. obavlja tajnik radnog tijela, kojega na prijedlog tajnika Županije imenuje
radno tijelo u pravilu iz reda stručnih radnika upravnog tijela koje obavlja stručne i administrativnotehničke poslove za odnosno radno tijelo.

XXIII.
Izrazi koji se u ovom Rješenju koriste za osobe u muškom rodu neutralni su i odnose se na
muške i ženske osobe.
XXIV.
Stupanjem na snagu ovoga Rješenja prestaje važiti Rješenje o osnivanju radnih tijela
("Županijski glasnik" broj 8/09. i 10/12.)
XXV.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Klasa: 022-01/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-02-17-2
Osijek, 6. srpnja 2017.
Župan
Ivan Anušić, v.r.
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