
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., 16/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela 
je na 5. sjednici 27. studenoga 2013. godine 
 
 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama 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., 2/13. i 4/13.) mijenja se i dopunjuje prema odredbama ove Odluke. 
 
 

Članak 2. 
 

U podnaslovu 2. iznad članka 7. iza riječi "samouprave" dodaju se riječi "i poticaji za razvoj 
poduzetništva". 
 

Iza članka 7. dodaje se članak 7a. koji glasi: 
 

"Članak 7a. 
 

Poticaji za razvoj poduzetništva odobravaju se kao potpore u okviru sredstava osiguranih 
Proračunom temeljem podnesenih zamolbi. 
 

Potpore se mogu odobriti poduzetnicima koji imaju sjedište na području Županije i 
ispunjavaju uvjete propisa o potporama male vrijednosti, a program odnosno namjena za koju traže 
potporu se odnosi na ulaganje u razvoj i unaprjeđenje poslovanja s ciljem podizanja razine kvalitete, 
produktivnosti ili konkurentnosti, održanje ili povećanje razine zapošljavanja odnosno ostvarenje 
drugih ciljeva utvrđenih Županijskom razvojnom strategijom ili Programom poticanja poduzetništva. 

 
Korisnici odobrenih potpora su obvezni izvijestiti Županiju o njihovom korištenju." 

 
 

Članak 3. 
 

U članku 15. u Razdjelu 1 iza riječi "izvršavat će se prema naredbama nadležnog izbornog 
povjerenstva" dodaje se program i tekst koji glase: 
"DRŽAVNI REFERENDUM 1. PROSINCA 2013. GODINE 
izvršavat će se prema naredbama nadležnog povjerenstva." 
 

U Razdjelu 4 iza projekta "POTICANJE INOVACIJA I NOVIH PROIZVODA" mijenja se 
tekst i glasi: 
"izvršavat će se temeljem Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području Osječko-
baranjske županije, odnosno akta župana, a prema naredbama Upravnog odjela za gospodarstvo i 
regionalni razvoj;". 
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Ispred potprograma "SAVJETODAVNA POMOĆ PODUZETNICIMA" dodaje se 
potprogram koji glasi: "POTICAJI ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA". 
 

U Razdjelu 5 u Glavi 1 ispred projekta "OBRANA OD TUČE AVIONSKIM 
GENERATORIMA" dodaju se projekt i tekst koji glase: 
"REGIONALNI DISTRIBUCIJSKI CENTAR ZA VOĆE I POVRĆE 
izvršavat će se temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i 
ruralni razvoj;". 
 

Ispred projekta "SUFINANCIRANJE UMJETNOG OSJEMENJIVANJA" dodaju se projekt i 
tekst koji glase: 
"SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA BILJNE PROIZVODNJE 
izvršavat će se temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i 
ruralni razvoj;". 
 

Ispred potprograma "GEODETSKO-KATASTARSKA IZMJERA ZEMLJIŠTA" dodaju se 
projekt i tekst koji glase: 
"SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA STOČARSTVA 
izvršavat će se temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i 
ruralni razvoj;". 
 

U Glavi 2 ispred projekta "UREĐENJE RURALNOG PROSTORA" dodaju se projekti i tekst 
koji glase: 
"PROJEKT BICBC IPA PREKOGRANIČNA SURADNJA HRVATSKA-MAĐARSKA 
SUDJELOVANJE U EU PROJEKTIMA RURALNOG RAZVOJA 
izvršavat će se temeljem zaključenog ugovora, a prema naredbama Upravnog odjela za poljoprivredu i 
ruralni razvoj;". 
 

U Razdjelu 6 u Glavi 3 ispred programa "DODATNI PROGRAMI U OSNOVNOM I 
SREDNJEM ŠKOLSTVU" dodaju se program i tekst koji glase: 
"SUFINANCIRANJE MEĐUMJESNOG PRIJEVOZA UČENIKA SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 
izvršavat će se temeljem odluka Vlade Republike Hrvatske o sufinanciranju međumjesnog javnog 
prijevoza za redovite učenike srednjih škola i odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza 
za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije, a prema računima prijevoznika;". 
 
 

Članak 4. 
 
 U članku 20. u stavku 3. ispred riječi: "Javnu ustanovu Zavod za prostorno uređenje Osječko-
baranjske županije" briše se zarez i dodaje riječ "i", a riječi "i Galeriju likovnih umjetnosti u Osijeku" 
brišu se. 
 
 

Članak 5. 
 
 U članku 22. stavak 2. mijenja se i glasi: 
 "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 i graditeljstvo 
u razdjelu   4 - pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj 
u razdjelu   5 - pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj 



 3

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 
u razdjelu 11 - pročelnik Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode." 
 
 

Članak 6. 
 
 Ova Odluka stupa na snagu osmog dana nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
 
 
Klasa: 400-06/13-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-10 
 
Osijek, 27. studenoga 2013. 
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 Antun Kapraljević, v.r. 
 
 


