
Temeljem članka 30. točke 7. i 24. 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., 2/13. i 4/18.), Skupština 

Osječko-baranjske županije donijela je na 11. sjednici 29. svibnja 2018. 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. izraditi studiju o provedbi mjera prevencije te intervencije u slučaju velikih nesreća i 

katastrofa uslijed akcidenata opasnim tvarima, koja će se objediniti sa studijom projektnog 

partnera sa srpske strane u plan zajedničkog djelovanja, 

2. izraditi elaborat koji sadrži prikaz zakonodavnog okvira i plan djelovanja žurnih službi i 

operativnih snaga sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije u slučaju velikih poplava 

na području Osječko-baranjske županije, 

3. nabaviti opremu za vatrogasne  postrojbe Osječko-baranjske županije,  

4. sudjelovati u zajedničkom putovanju, s ciljem razmjene iskustava i stjecanja novih znanja, u 

jednu od europskih zemalja koje imaju vrhunski uređen sustav zaštite i spašavanja u slučaju 

prirodnih nesreća i tehnološko-tehničkih katastrofa te zbrinjavanja preostalog otpada na 

odgovarajući način, 

5. organizirati dvije zajedničke, pokazne vježbe spašavanja i zaštite okoliša u izvanrednim 

situacijama u pograničnom području te izraditi potrebnu dokumentaciju za njihovu provedbu. 
 

 

II. 

 

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

Projekta iz točke I. ovoga Zaključka osigurati financijska sredstva u iznosu do 210.000,00 eura 

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

Od ukupnog iznosa iz prethodnog stavka, 85%, odnosno do 178.500,00 eura (protuvrijednost u 

kunama na dan plaćanja), bespovratna su sredstva Europske unije, koja se vraćaju Županiji po 

prihvaćanju izvješća, a 15% odnosno do 31.500,00 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 2018. godinu i projekcijama za 2019. i 2020. godinu kroz rad djelatnika Osječko-baranjske 

županije na provedbi 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: 910-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

Osijek, 29. svibnja 2018. 

 

 

 

 Predsjednik 

 Dragan Vulin, v.r. 

 

 

 


