
Temeljem članka 47. točka 10. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05. i 2/06.), Poglavarstvo Osječko-baranjske županije 
donijelo je na 84. sjednici 25. veljače 2008. godine 
 
 

P R A V I L N I K 
 

o preuzimanju pokroviteljstava nad 
akcijama i manifestacijama 

 
 

Članak 1. 
 

Ovim Pravilnikom utvrđuju se kriteriji i uređuje način preuzimanja pokroviteljstava Osječko-
baranjske županije (nastavno: Županija) nad akcijama i manifestacijama. 
 
 

Članak 2. 
 

Pod manifestacijama, u smislu ovoga Pravilnika, podrazumijevaju se kongresi, konferencije i 
drugi oblici stručnih skupova, sajmovi, izložbe, festivali, smotre, natjecanja i drugi oblici javnih 
priredbi u području gospodarstva, turizma, zdravstva i socijalne skrbi, znanosti, kulture, športa i 
drugim područjima koje se organiziraju na području Županije te na drugim područjima ukoliko to 
narav manifestacije dopušta, a od iznimnog je značaja za postizanje ciljeva utvrđenih člankom 3. 
ovoga Pravilnika. 
 

Članak 3. 
 

Pokroviteljstvo Županije nad određenom akcijom ili manifestacijom može se preuzeti ukoliko 
se njezinim sadržajem, brojem odnosno sastavom sudionika i značajem pridonosi razvitku određene 
djelatnosti na području Županije i općem napretku Županije te promicanju njezinog položaja i ugleda. 
 

Nad tradicionalnim akcijama i manifestacijama može se preuzeti trajno pokroviteljstvo. 
 
 

Članak 4. 
 

Prihvaćanje pokroviteljstva obuhvaća pravo korištenja imena Županije i njezinih znamenja 
(grba i zastave) te protokolarno sudjelovanje ovlaštenih predstavnika Županije u njima. 
 

O financijskoj potpori organiziranju manifestacija nad kojima je preuzeto pokroviteljstvo, 
odlučuju nadležna županijska tijela. Zahtjevu za financijskom potporom podnositelj obvezno prilaže i 
financijski plan manifestacije.  
 

Članak 5. 
 

Odluku o prihvaćanju pokroviteljstva nad određenom akcijom ili manifestacijom u ime 
Županije donosi Županijsko poglavarstvo. 
 

Pokroviteljstvo nad određenom akcijom ili manifestacijom može prihvatiti i župan u svoje 
ime. 
 

Odluku iz stavka 1. i 2. ovoga članka nadležna tijela donose na obrazloženi prijedlog ili 
zamolbu organizatora akcije ili manifestacije. 



Članak 6. 
 

Zamolba za sponzorstvom odnosno financijskom potporom organiziranju manifestacija iz 
članka 2. ima karakter zamolbe za pokroviteljstvom te se rješava prema odredbama ovoga Pravilnika, 
ukoliko programom javnih potreba ili drugim aktom o tome već nije odlučeno. 
 

 
Članak 7. 

 
O preuzetim pokroviteljstvima i njihovim rezultatima upravna tijela nadležna za djelatnost 

kojoj pripada akcija ili manifestacija nad kojom je preuzeto pokroviteljstvo prema potrebi, a najmanje 
jednom godišnje podnose izvješće Poglavarstvu. 
 
 

Članak 8. 
 

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 610-02/08-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-04-08-2 
 
Osijek, 25. veljače 2008. 
 
 
 
 Župan 
 
 Krešimir Bubalo, v.r. 
 
 
 


