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Projekt "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI
(TOGETHER WE STAND)" (u daljnjem tekstu: Projekt) provodio bi se u okviru Interreg IPA
Programa prekogranične suradnje Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. Predviđeno trajanje Projekta je 30
mjeseci. Projektom su predviđene sljedeće aktivnosti:

izrada studija i ostale stručne dokumentacije kojima će se obraditi i obuhvatiti cjelokupni
sustav upravljanja rizicima od poplava i tehnološko-tehničkih katastrofa te ublažavanje
njihovih štetnih posljedica, kao i poboljšavanje sustava zbrinjavanja otpada u slučaju velikih
nesreća i katastrofa u pograničnom području,

podizanje razine opće spremnosti u slučaju prirodnih, ekoloških i tehničko-tehnoloških
katastrofa kao i ekološke osviještenosti o pravilnom zbrinjavanju otpada nakon katastrofa s
obje strane granice, kroz organiziranje edukativnih radionica te promocijom projektnih
aktivnosti,

organizacija javnih događanja (početne i završne konferencije),

organizacija zajedničkog putovanja, s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja, u
jednu od europskih zemalja koja ima vrhunski uređen sustav zaštite i spašavanja u slučaju
prirodnih nesreća i tehnološko-tehničkih katastrofa te zbrinjavanja preostalog otpada na
odgovarajući način,

nabavka opreme za ključne sudionike u upravljanju rizikom i zaštite okoliša u pograničnom
području te

provedba zajedničkih, pokaznih vježbi spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama
u pograničnom području.
Sve navedene aktivnosti usmjerene su ka daljnjem jačanju kapaciteta jedinica lokalne i
područne (regionalne) samouprave za postupanje u izvanrednim situacijama s ciljem zaštite ljudi i
okoliša u pograničnom području.
Tvrtka Unikom d.o.o. iz Osijeka bila bi vodeći partner u provedbi Projekta dok bi ostali
partneri s hrvatske strane bili Osječko-baranjska županija i Udruga za kreativni razvoj Slap iz
Osijeka.
Partneri u provedbi Projekta na srpskoj strani bili bi Autonomna pokrajina VojvodinaPokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo te Regionalna razvojna agencija
Bačka.







Kao partner u Projektu Osječko-baranjska županija će provesti sljedeće aktivnosti:
izraditi studiju o provedbi mjera prevencije te intervencije u slučaju velikih nesreća i
katastrofa uslijed akcidenata opasnim tvarima, koja će se objediniti sa studijom projektnog
partnera sa srpske strane u plan zajedničkog djelovanja,
izraditi elaborat koji sadrži prikaz zakonodavnog okvira i plan djelovanja žurnih službi i
operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije u slučaju velikih poplava
na području Osječko-baranjske županije,
nabaviti opremu za vatrogasne postrojbe Osječko-baranjske županije,
sudjelovati u zajedničkom putovanju, s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja, u
jednu od europskih zemalja koja ima vrhunski uređen sustav zaštite i spašavanja u slučaju
prirodnih nesreća i tehnološko-tehničkih katastrofa te zbrinjavanja preostalog otpada na
odgovarajući način,
organizirati dvije zajedničke, pokazne vježbe spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim
situacijama u pograničnom području te izraditi potrebnu dokumentaciju za provedbu istih.
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Ukupna vrijednost Projekta će iznositi do 2.300.000,00 eura. Ukoliko isti bude odobren za
provedbu, financijski udio Osječko-baranjske županije iznosit će do 210.000,00 eura (protuvrijednost
u kunama na dan plaćanja). Navedeni financijski udio Osječko-baranjske županije će biti pokriven
85% iz bespovratnih sredstava Europske unije do 178.500,00 eura (protuvrijednost u kunama) na dan
plaćanja), dok će se preostalih 15% financijskog udjela Osječko-baranjske županije u iznosu do
31.500,00 eura (protuvrijednost u kunama na dan plaćanja), osigurati kroz rad djelatnika Osječkobaranjske županije na provedbi Projekta.
Informacije radi, treba napomenuti da je Županijska skupština na 23. sjednici 6. listopada
2016. godine donijela Zaključak o prihvaćanju partnerstva u projektu "Multisektorski pristup obnovi
okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI (TOGETHER WE STAND)" ("Županijski glasnik"
broj 7/16.), a pod uvjetima utvrđenim prvim javnim pozivom iz 2016. godine, po kojem Projekt nije bio
odobren.
Slijedom rečenog, a povodom drugog javnog poziva, predlaže se Skupštini donošenje
Zaključka, u tekstu koji glasi:
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KLASA:
URBROJ:
Osijek,
Temeljem članka 30. stavak 2. točke 7. i 24. 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., 2/13. i 4/18.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ sjednici _____________ 2018. godine

ZAKLJUČAK
o prihvaćanju partnerstva Osječkobaranjske županije u projektu
"Multisektorski pristup obnovi okoliša
nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI
(TOGETHER WE STAND)"
I.
Skupština Osječko-baranjske županije prihvaća sudjelovanje i partnerstvo Osječko-baranjske
županije u projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI
(TOGETHER WE STAND)" pokrenutom u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje
Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. Europske unije.

1.

2.

3.
4.

5.

Osječko-baranjska županija će kao partner u Projektu provesti sljedeće aktivnosti:
izraditi studiju o provedbi mjera prevencije te intervencije u slučaju velikih nesreća i
katastrofa uslijed akcidenata opasnim tvarima, koja će se objediniti sa studijom projektnog
partnera sa srpske strane u plan zajedničkog djelovanja,
izraditi elaborat koji sadrži prikaz zakonodavnog okvira i plan djelovanja žurnih službi i
operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije u slučaju velikih poplava
na području Osječko-baranjske županije,
nabaviti opremu za vatrogasne postrojbe Osječko-baranjske županije,
sudjelovati u zajedničkom putovanju, s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja, u
jednu od europskih zemalja koje imaju vrhunski uređen sustav zaštite i spašavanja u slučaju
prirodnih nesreća i tehnološko-tehničkih katastrofa te zbrinjavanja preostalog otpada na
odgovarajući način,
organizirati dvije zajedničke, pokazne vježbe spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim
situacijama u pograničnom području te izraditi potrebnu dokumentaciju za njihovu provedbu.

II.
Preuzimanjem uloge partnera Osječko-baranjska županija se obvezuje u slučaju odobravanja
Projekta iz točke I. ovoga Zaključka osigurati financijska sredstva u iznosu do 210.000,00 eura
(protuvrijednost u kunama na dan plaćanja) za njegovo sufinanciranje.
Od ukupnog iznosa iz prethodnog stavka, 85%, odnosno do 178.500,00 eura (protuvrijednost u
kunama na dan plaćanja), bespovratna su sredstva Europske unije, koja se vraćaju Županiji po
prihvaćanju izvješća, a 15% odnosno do 31.500,00 eura (protuvrijednost u kunama na dan plaćanja) su
sredstva Županije za sufinanciranje.
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Potrebna sredstva Županije za sufinanciranje osigurat će se u Proračunu Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kroz rad djelatnika Osječko-baranjske
županije na provedbi Projekta.

III.
Skupština Osječko-baranjske županije ovlašćuje Župana Osječko-baranjske županije da
poduzme sve radnje u svrhu realizacije Projekta iz točke I. ovoga Zaključka.

IV.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1.
Služba za zajedničke poslove
Osječko-baranjske županije
2.
Upravni odjel za javne financije
Osječko-baranjske županije
3.
"Županijski glasnik"
4.
Pismohrana
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