
 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. i 123/17.) 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. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela 

je na 9. sjednici 8. ožujka 2018. godine 
 

 

 

O D L U K U 
 

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. i 2/13.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke. 
 

 

Članak 2. 
 

 U članku 24. stavku 2. ispred riječi "osmog" dodaje se riječ "najranije". 
 

U stavku 3. prva rečenica briše se, a umjesto nje dodaje nova rečenica koja glasi: 

 "Iznimno, općim se aktom može iz osobito opravdanih razloga odrediti da stupa na snagu 

prvoga dana od dana objave." 

 

Članak 3. 
 

U članku 30. na kraju točke 4. iza zareza dodaju se riječi "odnosno odluku o privremenom 

financiranju pod uvjetima i na način propisan zakonom,". 
 

 Točka 7. mijenja se i glasi: 

"7. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Županije, ako se radi o imovini veće vrijednosti od vrijednosti utvrđene zakonom o kojoj je za 

odlučivanje nadležan župan, kao i davanju suglasnosti pravnim osobama čiji je su/osnivač 

odnosno su/vlasnik Županija na raspolaganje njihovom imovinom takove vrijednosti, ako je to 

predviđeno zakonom, njihovim osnivačkim aktom odnosno statutom, ". 
 

U točki 20. riječi "te odlučuje o raspisivanju referenduma o njegovom opozivu" brišu se. 
 

Iza točke 20. dodaje se točka 20a. koja glasi: 

"20a. odlučuje o raspisivanju referenduma o opozivu župana i njegovih zamjenika koji su izabrani 

zajedno s njim,". 
 

 Točka 21. mijenja se i glasi: 

"21. bira i opoziva odnosno imenuje i razrješuje predsjednika i potpredsjednika Skupštine, članove 

svojih radnih tijela, te članove tijela Županije i druge osobe koje imenuje prema odredbama 

posebnih zakona i drugih propisa i općih akata Skupštine,". 
 
 

Članak 4. 
 

 U članku 31. stavak 3. mijenja se i glasi: 

"Mandat vijećnika izabranog na redovnim izborima traje do stupanja na snagu odluke Vlade 

Republike Hrvatske o raspisivanju sljedećih redovnih izbora koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi.". 
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 Iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

"Mandat vijećnika izabranog na prijevremenim izborima traje do isteka tekućeg mandata 

predstavničkog tijela izabranog na redovnim izborima, koji se održavaju svake četvrte godine 

sukladno odredbama zakona kojim se uređuju lokalni izbori, odnosno do dana stupanja na snagu 

odluke Vlade Republike Hrvatske o raspuštanju predstavničkog tijela sukladno Zakonu o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi.". 

 

Članak 5. 
 

U članku 37. riječi "od četiri godine" zamjenjuju se riječima "trajanja mandata vijećnika". 

 
Članak 6. 

 

 U članku 39. iza stavka 3. dodaje se stavak 4. koji glasi: 

 "Sjednicama Skupštine prisustvuje župan i njegovi zamjenici." 

 
Članak 7. 

 

U članku 40. stavku 2. riječ "izvješća" zamjenjuje se riječju "izvještaja". 
 

 Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: 

 "Skupština odlučuje dvotrećinskom većinom glasova svih vijećnika, ako je raspisivanje 

referenduma za opoziv župana i njegovih zamjenika koji su izabrani zajedno s njim predložilo 2/3 

članova predstavničkog tijela." 

 

Članak 8. 
 

 U članku 55. stavku 1. iza riječi "Županije" dodaje se zarez i riječi "a iznimno i zamjenik koji 

obnaša dužnost župana u slučajevima propisanim zakonom.". 
 

U stavku 3. iza riječi "profesionalno" dodaje se zarez i riječi "kao i o promjeni načina 

obavljanja dužnosti, pod uvjetima i na način propisan zakonom.". 

 
Članak 9. 

 

U članku 55a. stavku 2. točka 2. mijenja se i glasi: 

"2. izvršava odnosno osigurava izvršavanje općih i drugih akata Skupštine, u skladu sa zakonom 

odnosno ovim Statutom,". 
 

U stavku 2. točki 6. iza riječi "rad" dodaju se riječi "odnosno zakonitost njihovog rada,". 
 

 U stavku 2. točka 9. mijenja se i glasi: 

"9. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina te drugom raspolaganju imovinom 

Županije najviše do vrijednosti određene zakonom o kojoj je za odlučivanje nadležan župan, 

kao i davanju suglasnosti pravnim osobama čiji je su/osnivač odnosno su/vlasnik Županija na 

raspolaganje njihovom imovinom do te vrijednosti, ako je to predviđeno zakonom, njihovim 

osnivačkim aktom odnosno statutom,". 
 

 U stavku 2. iza točke 9. dodaje točka 9a. koja glasi: 

"9a. ima dužnost utvrditi prijedlog proračuna Županije i podnosi ga Skupštini na donošenje u 

skladu sa zakonom, a u slučajevima predviđenim zakonom predlaže odluku o privremenom 

financiranju te donosi, odnosno predlaže povjereniku Vlade Republike Hrvatske odluku o 

financiranju nužnih rashoda i izdataka,". 
 

U stavku 2. točki 10. brišu se riječi "i Proračun Županije". 
 

 U stavku 2. točki 15. riječi "i druge osobe" brišu se i dodaju riječi "odnosno predlaže 

imenovanje i razrješenje drugih osoba". 
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Članak 10. 

 

 Članak 55b. stavak 5. mijenja se i glasi: 

 "Župan osigurava izvršavanje općih akata Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom te o 

tome izvješćuje Skupštinu." 

 

 

Članak 11. 

 

U članku 58. stavku 3. iza riječi "profesionalno" dodaje se zarez i riječi "kao i o promjeni 

načina obavljanja dužnosti, pod uvjetima i na način propisan zakonom." 

 

 

Članak 12. 

 

 Članak 59. mijenja se i glasi: 

 

 "Tajnik Županije upravlja Tajništvom Županije, kao pročelnik službe, te pomaže predsjedniku 

Skupštine, vijećnicima i njihovim klubovima, županu i njegovim zamjenicima u pripremi i organizaciji 

njihovih sjednica, odnosno radnih sastanaka i drugih skupova te u obavljanju drugih poslova iz njihove 

nadležnosti, koje mu oni povjere. Tajnik ima pravo sudjelovanja u radu Skupštine bez prava 

odlučivanja." 

 

 

Članak 13. 

 

 Članak 60. briše se. 

 

 

Članak 14. 

 

 U članku 62. točki 3. riječi "izvršavaju odnosno nadziru izvršavanje općih akata i utvrđene 

politike" zamjenjuju se riječima "neposredno izvršavaju opće akte Skupštine". 

 

 

Članak 15. 

 

 U članku 64. stavku 3. riječ"odlukom" zamjenjuje se riječima "posebnim aktom župana". 

 

 

Članak 16. 

 

 U članku 68. točki 8. riječ "poduzeća" zamjenjuje se riječima "trgovačkih društava". 

 

 

Članak 17. 

 

Članak 69. mijenja se i glasi: 

 "Proračun kao temeljni financijski akt Županije donosi Skupština u skladu sa zakonom. 

 

 Župan je, kao jedini ovlašteni predlagatelj, dužan utvrditi prijedlog proračuna Županije i 

podnijeti ga Skupštini na donošenje u postupku, te pod uvjetima i na način propisan zakonom. 

 

Ako Skupština ne donese proračun Županije prije početka proračunske godine, donosi odluku 

o privremenom financiranju najduže za prva tri mjeseca proračunske godine u skladu sa zakonom. 
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Ako Skupština u tekućoj godini ne donese proračun za sljedeću godinu niti odluku o 

privremenom financiranju, financiranje poslova, funkcija i programa tijela Županije i drugih 

proračunskih i izvanproračunskih korisnika obavlja se na temelju odluke o financiranju nužnih rashoda 

i izdataka, koju donosi župan, odnosno povjerenik Vlade Republike Hrvatske na prijedlog župana, a 

sve pod uvjetima i na način propisan zakonom." 

 

 

Članak 18. 

 

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

i objavi pročišćeni tekst Statuta. 

 

 

Članak 19. 

 

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

 

 

KLASA: 012-03/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-10 

Osijek, 8. ožujka 2018. 

 

 

 

 

 Predsjednik 

 Dragan Vulin, v.r. 

 

 


