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Skupština Osječko-baranjske županije je na 14. sjednici 21. prosinca 2010. godine donijela
Zaključak o prihvaćanju kapitalnih projekata koji će se financirati kreditnim sredstvima ("Županijski
glasnik" broj 15/10.), a na 17. sjednici 19. travnja 2011. godine donijela je Odluku o zaduživanju
Osječko-baranjske županije, (Klasa: 402-01/11-01/24 Urbroj: 2158/1-01-01-11-5) prema kojoj se
Osječko-baranjska županija zadužuje uzimanjem kredita u ukupnoj svoti od 14.493.000,00 kuna za
financiranje kapitalnih projekata od kojih je 4.000.000,00 kuna planirano za projekt EKOS d.o.o. za
gospodarenje otpadom.
Međutim, međusobni odnosi u financiranju projekta EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom
koji su bili definirani Ugovorom o zajedničkom ulaganju u pripremne radove za osnivanje i izgradnju
Centra za gospodarenje otpadom na području Osječko-baranjske županije od 27. veljače 2010. godine
su promijenjeni. Dana 3. svibnja 2010. godine sklopljen je Sporazum o ulaganju Fonda u pripremne
radove za izgradnju Centra za gospodarenje otpadom "Orlovnjak", pretovarne stanice i sanacije
odlagališta otpada. Člankom 1. navedenog Sporazuma raskinut je Ugovor o zajedničkom ulaganju u
pripremne radove za osnivanje i izgradnju Centra za gospodarenje otpadom na području Osječkobaranjske županije po kojem je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost trebao sudjelovati
sredstvima financijske pomoći u visini od 6.000.000,00 kuna (60%), a Osječko-baranjska županija u
iznosu od 4.000.000,00 kuna koje je trebala osigurati iz kreditnih sredstava. Člankom 3. određeno je
da će Fond u cijelosti financirati istražne radove i izradu projektne dokumentacije Centra za
gospodarenje otpadom, pretovarnih stanica i sanacije odlagališta komunalnog otpada na području
Osječko-baranjske županije, što uključuje i troškove pripreme projektne aplikacije za prijavu projekta
na sufinanciranje sredstvima Europske unije, te zajedno s Europskom unijom u cijelosti financirati
sanacije odlagališta na području Osječko-baranjske županije.
Nadalje, Osječko-baranjska županija prijavila je u rujnu 2010. godine dva projekta na
Natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi financiranja
programa i projekata u području energetske učinkovitosti i korištenja obnovljivih izvora energije.
Radi se o projektu "Uvođenje prirodnog plina kao energenta, termoregulacija sustava grijanja, te
zamjena dotrajale stolarije na Domu za starije i nemoćne osobe Beli Manastir", te projektu "Obnova
zgrade Gimnazije Beli Manastir po načelima održive gradnje". Jednako tako Osječko-baranjska
županija potpomogla je u pripremi i izradi potrebne dokumentacije za još dvadeset javnih objekata
koje se nalaze na području posebne državne skrbi u Osječko-baranjskoj županiji. Glede zamjene
odnosno rekonstrukcije novog sustava grijanja (lož ulje koje treba zamijeniti prirodnim plinom)
prijavljeno je osamnaest škola te dvije zdravstvene ustanove, dok je za promjenu građevinske stolarije
prijavljeno šesnaest škola te dvije zdravstvene ustanove. Devet škola prijavljeno je za energetski
pregled. Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost navedene projekte će sufinancirati
sredstvima u iznosu od 10.467.823,32 kuna, a Osječko-baranjska županija za iste projekte treba
osigurati sredstva u iznosu od 4.847.023,70 kuna.
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Budući da je sredstva za koje se Osječko-baranjska županija prema Odluci o zaduživanju
Osječko-baranjske županije trebala zadužiti za projekt EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom u iznosu
od 4.000.000,00 kuna osigurao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, ta sredstva će se
namijeniti za sufinanciranje navedenih projekata u svrhu unaprjeđenja energetske učinkovitosti.
Slijedom navedenoga, predlaže se Skupštini Osječko-baranjske županije donošenje Zaključka o
izmjeni Zaključka o prihvaćanju kapitalnih projekata koji će se financirati kreditnim sredstvima i
Odluke o izmjeni Odluke o zaduživanju Osječko-baranjske županije u tekstu, koje u prijedlogu glase:
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a)
Temeljem članka 10. točka 4. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i
suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09.) i članka
30. točka 8. 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.), a u svezi članka 86. i 87. Zakona o proračunu ("Narodne
novine" broj 87/08.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici ____________
2011. godine

ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o prihvaćanju kapitalnih
projekata koji će se financirati kreditnim sredstvima

I.
Zaključak o prihvaćanju kapitalnih projekata koji će se financirati kreditnim sredstvima
("Županijski glasnik" broj 15/10.) od 21. prosinca 2010. godine mijenja se prema odredbama ovog
Zaključka.
II.
U točki I. riječi "Ekos d.o.o. za gospodarenje otpadom" zamjenjuju se riječima "Energetska
učinkovitost".
III.
Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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b)
Temeljem članka 86. stavak 1. i 87. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08.),
članka 30. točka 8. 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.) i članka 25. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječkobaranjske županije za 2011. godinu ("Županijski glasnik" broj 15/10., 3/11. i 4/11.), a u svezi s
člankom 10. točka 5. Pravilnika o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica
lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 55/09. i 139/10.), Skupština
Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici ______________ 2011. godine

ODLUKU
o izmjeni Odluke o zaduživanju
Osječko-baranjske županije

I.
Odluka o zaduživanju Osječko-baranjske županije, Klasa: 402-01/11-01/24, Urbroj: 2158/101-01-11-5 od 19. travnja 2011. godine, mijenja se prema odredbama ove Odluke.
II.
U točki I. riječi "EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom" zamjenjuju se riječima "Energetska
učinkovitost".
III.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja akta Vlade Republike Hrvatske o davanju
suglasnosti na zaduživanje i bit će objavljena u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović
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