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Člankom 60. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) određeno je da
proračunski korisnici jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave imaju svoje račune u
sklopu jedinstvenog računa nadležnog proračuna. Sukladno tome, unazad nekoliko godina, Osječkobaranjska županija u suradnji sa Zavodom za informatiku intenzivno radi na programskom rješavanju
Županijske riznice, koja bi omogućila naprijed navedeno.
Upravni odjel za javne financije i Zavod za informatiku od početka ove godine su započeli s
uvođenjem jednog dijela ustanova kojima je osnivač Županija, koristeći sustav Županijske riznice.
Uvođenje u sustav odnosi se na obavljanje platnog prometa za decentralizirana sredstva osnovnih i
srednjih škola te učeničkih domova, a obavljanje cjelokupnog poslovanja, uključujući uplate svih
prihoda/primitaka i izvršavanje svih rashoda/izdataka, odnosi se na Zavod za informatiku Osijek,
Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Osijek, Javnu ustanovu Agencija za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima Osječko-baranjske županije i Galeriju likovnih umjetnosti u
Osijeku.
Člankom 22. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
("Županijski glasnik" broj 12/12.) propisana su ovlaštenja i odgovornosti vezano za isplate sredstava
iz proračuna. S obzirom da gore navedene četiri ustanove ne koriste samo sredstva Županijskog
proračuna, nego preko sustava Županijske riznice, raspolažu i svojim vlastitim prihodima/primicima,
potrebno je njihovim čelnicima dati, kako pravo, tako i odgovornost raspolaganja tim prihodima.
Nadalje, izmjene Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi dovele su do
potrebe usklađivanja odredaba Statuta Osječko-baranjske županije, a nastavno i nužnost izmjena u
člancima 19. i 24. Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu.
Slijedom rečenog, predlaže se Skupštini donošenje Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 14. stavak 1. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) 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 ______________ 2013. godine

ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Članak 1.
Odluka o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu ("Županijski
glasnik" broj 12/12.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke.
Članak 2.
Članak 19. stavak 1. mijenja se tako da glasi:
"Nakon završetka postupka investiranja, knjigovodstvene vrijednosti izvršenih ulaganja u
objekte i opremu namijenjenih ustanovama čiji je osnivač Županija, prenijet će se tim ustanovama
sukladno zakonu".
Članak 3.
U članku 22. dodaje se stavak 4. koji glasi:
"Za uplate i isplate sredstava kod proračunskih korisnika čiji su cjelokupni financijski planovi
uključeni unutar pojedinih razdjela, naredbodavatelji su čelnici korisnika".
Članak 4.
U članku 24. stavak 1. mijenja se tako da glasi:
"Župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju
ostalom imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom, iznad kojih je za odlučivanje o
tome nadležna Županijska skupština".
Stavak 2. briše se.
Stavci 3., 4. i 5. postaju stavcima 2., 3. i 4.
Članak 5.
Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku".
Klasa:
Urbroj:
Predsjednik
mr.sc. Josip Salapić
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Prilog

ODREDBE ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU ČIJE SE
IZMJENE I DOPUNA PREDLAŽU

Članak 19.
Nakon završetka postupka investiranja, izvršena ulaganja u objekte i opremu namijenjene
ustanovama čiji je osnivač Županija, odlukom Skupštine Županije prenijet će se tim ustanovama,
ukoliko je pojedinačna vrijednost izvršenog ulaganja veća od 1.000.000,00 kuna, odnosno aktom
župana, ukoliko je pojedinačna vrijednost izvršenog ulaganja najviše do 1.000.000,00 kuna.
Odredbe iz prethodnog stavka odnose se i na ulaganja namijenjena drugim pravnim osobama
za koja se ocijeni da su od značaja za Županiju.
Članak 22.
Naredbodavatelj za izvršavanje Proračuna u cjelini je župan.
Za zakonitu uporabu sredstava u Proračunu raspoređenih u pojedine razdjele odgovorni su kao
naredbodavatelji za izvršavanje Proračuna u okviru sredstava čiji su korisnici, odnosno nositelji:
u razdjelu 1 - glava 1 - tajnik Županije
- glava 2 - župan
u razdjelu 2 - pročelnik Upravnog odjela za javne financije
u razdjelu 3 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša
u razdjelu 4 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj
u razdjelu 5 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj
u razdjelu 6 - pročelnik Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
u razdjelu 7 - pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb
u razdjelu 8 - pročelnik Upravnog odjela za upravne i pravne poslove
u razdjelu 9 - pročelnik Službe za javnu nabavu
u razdjelu 10 - pročelnik Službe za zajedničke poslove.
Iznimno u odnosu na stavak 2., za zakonitu uporabu sredstava proračunskog korisnika čija su
sredstva raspoređena unutar pojedinih razdjela, odgovorni su čelnici korisnika.
Članak 24.
Župan odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina Županije čija pojedinačna
vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka ostvarenih u 2012. godini, a najviše do
1.000.000,00 kuna (milijun kuna), te ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina planirano u
Proračunu, a provedeno u skladu sa zakonskim propisima.
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U slučaju da je iznos određen stavkom 1. ovoga članka viši, odluku o stjecanju i otuđenju
pokretnina i nekretnina donosi Skupština Županije.
Nekretninama u vlasništvu Osječko-baranjske županije upravlja župan.
Tijela državne uprave, za koje je to utvrđeno zakonom, te ustanove i druge pravne osobe čiji je
osnivač Županija, a čija je djelatnost od posebnog značaja za ostvarivanje funkcija Županije, koje
koriste nekretnine u vlasništvu Županije, dužni su snositi troškove korištenja prostora sukladno aktu
župana i zaključenom ugovoru.
Ostali korisnici nekretnina iz prethodnog stavka, dužni su plaćati zakupninu i snositi troškove
korištenja prostora sukladno propisu o davanju poslovnog prostora u zakup i zaključenom ugovoru,
ukoliko prostor nije dan na privremeno korištenje.

4

