
Temeljem članka 30. točka 5. 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 23. sjednici 6. listopada 2016. godine 

 

 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju partnerstva 

Osječko-baranjske županije u projektu 

"Multisektorski pristup obnovi okoliša 

nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI 

(TOGETHER WE STAND)" 
 

 

I. 

 

Skupština Osječko-baranjske županije prihvaća sudjelovanje i partnerstvo Osječko-baranjske 

županije u projektu "Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI 

(TOGETHER WE STAND)" pokrenutom u sklopu Interreg IPA Programa prekogranične suradnje 

Hrvatska - Srbija 2014. - 2020. Europske unije. 

 

Osječko-baranjska županija će kao partner u Projektu provesti sljedeće aktivnosti: 

1. organizirati početnu konferenciju s kojom će se predstaviti Projekt, 

2. izraditi elaborat o rizicima ugroženosti okoliša i infrastrukture uslijed nakupljenog otpada 

nastalog u slučaju prirodnih i drugih katastrofa, 

3. izraditi smjernice za poboljšanje sustava gospodarenja otpadom u slučaju prirodnih katastrofa, 

4. nabaviti opremu za vatrogasne postrojbe i postrojbe civilne zaštite specijalističke namjene 

Osječko-baranjske županije, 

5. organizirati zajedničku vježbu spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim situacijama u 

pograničnom području. 

 

 

II. 

 

Preuzimanjem uloge partnera Osječko-baranjska županija se obvezuje u slučaju odobravanja 

Projekta iz točke I. ovoga Zaključka osigurati financijska sredstva u iznosu 150.000,00 eura 

(protuvrijednost u kunama na dan plaćanja) za njegovo sufinanciranje. 

 

Od ukupnog iznosa od 150.000,00 eura, 85%, odnosno 127.500,00 eura, (protuvrijednost u 

kunama na dan plaćanja), bespovratna su sredstva EU koja se vraćaju Županiji po prihvaćanju 

izvješća, a 15% odnosno 22.500,00 eura (protuvrijednost u kunama na dan plaćanja) su sredstva 

Županije za sufinanciranje. 

 

Potrebna sredstva Županije za sufinanciranje, osigurat će se u Proračunu Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu i projekcijama za 2017. i 2018. godinu kroz rad djelatnika Osječko-baranjske 

županije na realizaciji Projekta. 

 

 

III. 

 

Skupština Osječko-baranjske županije ovlašćuje Župana Osječko-baranjske županije da 

poduzme sve radnje u svrhu realizacije Projekta iz točke I. ovoga Zaključka. 

 



IV. 

 

Ovaj Zaključak bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 

 

 

 

Klasa: 910-01/16-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

Osijek, 6. listopada 2016. 
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 Antun Kapraljević, v.r. 

 

 


