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PRIJEDLOG ODLUKE O
IZMJENI ODLUKE O ZAVODU
ZA INFORMATIKU OSIJEK

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18. sjednici 28. ožujka 2000. godine
Odluku o Zavodu za informatiku Osijek ("Županijski glasnik" broj 1/00.), temeljem koje je Zavod za
informatiku Osijek registriran kao ustanova za trajno obavljanje informatičke djelatnosti, čiji je jedini
osnivač Osječko-baranjska županija. Zavod za informatiku Osijek je sastavni dio informatičke
osposobljenosti Osječko-baranjske županije za oblikovanje i provođenje strategije vlastitoga razvitka,
kao i nositelj informatičkog dijela projekta Županijske riznice Osječko-baranjske županije.
Prema članku 14. Odluke, Zavodom upravlja Upravno vijeće. Upravno vijeće čine 4
predstavnika Županije kao osnivača i jedan predstavnik Zavoda. Predsjednika i članove Upravnog
vijeća imenuje Skupština Županije.
Člankom 21. Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 144/12.) je, između ostaloga, članak 48. stavak 1. dopunjen točkom
6., po kojoj župan odlučuje o imenovanju i razrješenju predstavnika Županije u tijelima javnih
ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član
Županija, ako posebnim zakonom nije drugačije određeno. Ova zakonska odredba (kao i članci 18.,
44., 46., 47., 50., 51. i 52. Zakona) stupa na snagu na dan stupanja na snagu odluke o raspisivanju
prvih sljedećih općih i redovitih izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave te općinskih načelnika, gradonačelnika i župana, a u preostalom dijelu
Zakon je stupio na snagu 29. prosinca 2012. godine.
Prema članku 54. toga Zakona, jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave dužne
uskladiti svoje statute i druge opće akte s odredbama toga Zakona u roku od tri mjeseca od njihovog
stupanja na snagu.
Ovo ovlaštenje župana ugrađeno je u članak 55a. Statuta Osječko-baranjske županije, temeljem
Odluke o njegovim izmjenama i dopunama, koju je Županijska skupština donijela na 30. sjednici 27.
veljače 2013. godine).
S tim u vezi iskazana je i potreba za usklađivanjem članka 14. stavka 2. Odluke o osnivanju
Zavoda za informatiku Osijek, kojom je do sada bila utvrđena nadležnost Županijske skupštine za
imenovanje predsjednika i članova Upravnog vijeća Zavoda za informatiku.
U skladu s iznesenim, predlaže se donošenje Odluke o izmjeni Odluke o Zavodu za
informatiku Osijek, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 12. stavak 3. Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97.,
47/99. i 35/08.) i članka 30. točka 15. 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 ______ sjednici ________________________ 2013. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o
Zavodu za informatiku Osijek

Članak 1.
U Odluci o Zavodu za informatiku Osijek ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09. i 8/10.) u
članku 14. stavak 2. mijenja se i glasi:
"Upravno vijeće ima predsjednika i četiri člana. Predsjednika i tri člana imenuje i razrješuje
nadležno tijelo Osnivača, a jednoga člana biraju i opozivaju radnici Zavoda sukladno Zakonu o radu."
Članak 2.
Ova Odluka bit će objavljena u "Županijskom glasniku", a stupa na snagu na dan stupanja na
snagu odluke o raspisivanju prvih sljedećih lokalnih izbora.

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Josip Salapić
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Prilog

ODREDBA ODLUKE O
ZAVODU ZA INFORMATIKU OSIJEK
ČIJA SE IZMJENA PREDLAŽE

Članak 14.
Zavodom upravlja Upravno vijeće.
Upravno vijeće ima 5 članova. Upravno vijeće čine 4 predstavnika Osnivača i jedan
predstavnik Zavoda. Predsjednika i članove Upravnog vijeća imenuje Skupština Županije.
Mandat članova Upravnog vijeća je četiri godine, bez ograničenja mogućnosti ponovnog
izbora.
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