
Temeljem članka 30. točka 4. i 13. 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 s mjerom 4.2.1. 
Programa mjera utvrđenih Programom učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na 
području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015. ("Županijski glasnik" broj 14/12.), 
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 30. sjednici 27. veljače 2013. godine 
 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o provedbi projekata energetske 
učinkovitosti u zgradarstvu na području 

Osječko-baranjske županije 
 
 

I. 
 
 S ciljem osiguranja podizanja energetske učinkovitosti u zgradama javne namjene provedbom 
mjere 4.2.1. Programa mjera utvrđenih Programom učinkovitog korištenja energije u neposrednoj 
potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015. ("Županijski glasnik" broj 
14/12.), Skupština prihvaća prijavu projekta "Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada javnih 
ustanova" za 21 objekt javne namjene i projekta "Povećanje energetske učinkovitosti sustava grijanja u 
zgradama javnog sektora" za 8 objekata javne namjene na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u 
zgradarstvu. 
 

II. 
 
 Projekte koje Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost Republike Hrvatske prihvati 
financirati, Osječko-baranjska županija će sufinancirati do iznosa od 4.500.000,00 kuna. 
 
 Sredstva za provedbu projekata su osigurana u Proračunu Osječko-baranjske županije za 2013. 
godinu u Razdjelu 4 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program: Gospodarenje 
energijom, Razdjelu 6 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 1 Osnovno 
školstvo, Program: Kapitalna ulaganja u školske zgrade i Glava 2 Srednje školstvo, Program: 
Kapitalna ulaganja u školske zgrade, te Razdjelu 7 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Program: Kapitalna ulaganja u zdravstvo, a prema potrebi će biti redefinirana izmjenom ovog i 
pratećih planskih akata. 
 

III. 
 
 Za provedbu ovoga Zaključka Skupština zadužuje Župana Osječko-baranjske županije. 
 
 

IV. 
 

 Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 402-07/13-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
Osijek, 27. veljače 2013. Predsjednik 
 
 mr.sc. Josip Salapić, v.r. 


