
Temeljem članka 30. točka 18. 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.), a u svezi s točkom 4. 

Završnih odrednica Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 

2017. do 2020. godine ("Narodne novine" broj 42/17.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela 

je na 4. sjednici 26. rujna 2017. godine 

 

 

 

 

O D L U K U 
 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu 

Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na 

području Osječko-baranjske županije 
 

 

 

Članak 1. 

 

Ovom Odlukom osniva se Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije (u daljnjem tekstu: 

Povjerenstvo). 

 

 

Članak 2. 

 

Zadaće Povjerenstva su: 

- priprema i predlaganje Programa provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije, 

- usklađivanje i praćenje provedbe Programa i o tome izvještavanje nadležnog ministarstva, 

Županijske skupštine i prema potrebi drugih tijela i 

- provođenje i drugih aktivnosti vezanih uz izjednačavanje mogućnosti za osobe s invaliditetom 

i provedbu Nacionalne strategije. 

 

 

Članak 3. 

 

Povjerenstvo ima predsjednika i šest članova koje imenuje Skupština Osječko-baranjske 

županije i to iz područja: stanovanja, mobilnosti i pristupačnosti; profesionalne rehabilitacije, 

zapošljavanja, rada i mirovinskog osiguranja; socijalne skrbi, zaštite obitelji te rizičnih situacija i 

humanitarnih kriznih stanja; zdravstvene djelatnosti; odgoja i obrazovanja; kulture; politike i javnog 

života; informiranja, komunikacija i podizanja razine svijesti; sporta te udruga osoba s invaliditetom. 

 

Mandat člana Povjerenstva prestaje imenovanjem novog člana Povjerenstva. 

 

 

Članak 4. 

 

Članovi Povjerenstva primaju naknadu za svoj rad u visini utvrđenoj za članove radnih tijela 

Skupštine Osječko-baranjske županije. 

 

 

 

 



Članak 5. 

 

Stručne i administrativno-tehničke poslove za Povjerenstvo obavljat će nadležni upravni odjel 

Osječko-baranjske županije. 

 

 

Članak 6. 

 

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Povjerenstva za provedbu 

Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na 

području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/08.).  

 

 

Članak 7. 

 

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u "Županijskom glasniku". 
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Osijek, 26. rujna 2017. 
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