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Državnim proračunom Republike Hrvatske za 2011. godinu ("Narodne novine" broj 140/10.)
u razdjelu Ministarstva financija osiguravaju se pomoći županijama koje se odnose na ulaganja u
razvojne programe županija, kao i općina i gradova na području tih županija.
Zakon o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2011. godinu ("Narodne
novine" broj 140/10.) propisuje da županije najmanje 75% pomoći iz prethodnog stavka raspodjeljuju
na općine i gradove s njihova područja koji nisu izravno korisnici iz Državnog proračuna temeljem
kriterija koje propisuje županijska skupština i godišnjeg rasporeda pomoći na općine i gradove, koji je
župan dužan donijeti do 30. ožujka 2011. godine.
Člankom 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu
("Županijski glasnik" broj 15/10.) Osječko-baranjska županija je propisala način i uvjete pomoći iz
Državnog proračuna Republike Hrvatske jedinicama lokalne samouprave, no praksa je pokazala da
je, sukladno odredbama članka 38. Zakona o izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za
2011. godinu, kojim su utvrđeni kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima, kao i
uvjeti i način korištenja dobivenih pomoći, potrebno dopuniti kriterije za raspodjelu pomoći općinama
i gradovima na području Osječko-baranjske županije, odnosno preciznije utvrditi namjenu za koju se
mogu utrošiti dobivene pomoći te način izvještavanja o njihovu korištenju.
Slijedom rečenog, predlaže se Skupštini donošenje Odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.) i članka
30. točka 4. 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. i 16/09.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____
sjednici __________________ 2011. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o izvršavanju
Proračuna Osječko-baranjske županije
za 2011. godinu

Članak 1.
Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2011. godinu ("Županijski
glasnik" broj 15/10.) mijenja se prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
Članak 7. mijenja se i glasi:
"Pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Županije odobravaju se u okviru
sredstava osiguranih Proračunom, temeljem podnesenog zahtjeva nadležnog tijela jedinice.
Zahtjev za dodjelu sredstava za nabavu robe, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se
temeljiti na propisima o javnoj nabavi, a zahtjev za dodjelu pomoći na posebnim propisima o
državnim potporama odnosno općim aktima Županije.
Pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u cijelosti se raspoređuju na gradove i
općine koji nisu izravno korisnici pomoći iz Državnog proračuna, a čiji je proračunski prihod po
stanovniku za 2009. godinu manji od županijskog prosjeka.
Kriteriji za izračun i raspodjelu pomoći općinama i gradovima iz stavka 3. ovog članka jesu:
proračunski prihod po stanovniku u 2009. godini, ukupna vrijednost investicije, stupanj realizacije
investicije i financijski udio jedinice lokalne samouprave u investiciji.
Pomoći iz stavka 3. mogu se koristiti samo za ulaganja u kapitalne programe - rashode za
nabavu nefinancijske imovine, osim za nabavu osobnih automobila, temeljem zahtjeva za
sufinanciranje projekata od važnosti za razvoj Osječko-baranjske županije, a prioritetno iz područja
vodoopskrbe i odvodnje, ulaganja i izgradnje poduzetničkih zona i očuvanja spomenika kulture.
Župan do 30. ožujka 2011. godine utvrđuje raspored pomoći jedinicama lokalne samouprave.
Općine i gradovi koji su korisnici pomoći dužni su izvještavati Agenciju za razvoj Osječkobaranjske županije o korištenju pomoći.
Ukoliko se utvrdi nenamjensko korištenje sredstava, poduzet će se mjere utvrđene zakonom i
drugim propisima."
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Članak 3.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2011. GODINU
ČIJE SE IZMJENE PREDLAŽU

Članak 7.
Pomoći jedinicama lokalne samouprave na području Županije odobravaju se u okviru
sredstava osiguranih Proračunom, temeljem podnesenog zahtjeva nadležnog tijela jedinice.
Zahtjev za dodjelu sredstava za nabavu robe, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se
temeljiti na propisima o javnoj nabavi, a zahtjev za dodjelu pomoći na posebnim propisima o
državnim potporama odnosno općim aktima Županije.
Pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske u cijelosti se raspoređuju na gradove i
općine koji nisu izravno korisnici pomoći iz Državnog proračuna, a čiji je prosjek prihoda proračuna
po stanovniku za 2009. godinu manji od županijskog prosjeka.
Pomoći iz prethodnog stavka mogu se koristiti samo za ulaganja u kapitalne programe rashode za nabavu nefinancijske imovine, osim za nabavu osobnih automobila, temeljem zahtjeva za
sufinanciranje projekata od važnosti za razvoj Osječko-baranjske županije.
Župan do 30. ožujka 2011. godine utvrđuje raspored pomoći jedinicama lokalne samouprave.
Općine i gradovi koji su korisnici pomoći dužni su izvještavati Upravni odjel za javne
financije o korištenju pomoći.
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