Temeljem članka 45. Statuta Športske zajednice Osječko-baranjske županije, Skupština je na svojoj
2. sjednici održanoj 8. prosinca 2016. godine, pod 4. točkom dnevnog reda, donijela sljedeći

PRAVILNIK
o kriterijima za sufinanciranje programa/projekata u sportu iz
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Članak 1.
Ovim Pravilnikom propisuju se uvjeti koje udruge/klubovi (u daljnjem tekstu: udruge) moraju zadovoljiti
kako bi ostvarili mogućnost sufinanciranja iz financijskih sredstava Proračuna Osječko-baranjske
županije putem Športske zajednice Osječko-baranjske županije.

Članak 2.
Športska zajednica Osječko-baranjske županije donosi kriterije za sufinanciranje programa/projekata
(u daljnjem tekstu: projekti) na temelju:
1. Zakona o udrugama (usklađenost Statuta i djelovanja udruga sa Zakonom)
2. Zakona o sportu (člankom 48. koji definira djelovanje sportske zajednice i člankom 76.
koji definira financiranje javnih potreba iz proračuna jedinica područne uprave)
3. Uredbom o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i
projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge
4. Zakonom o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija i dr.
5. Usvojenim Programom javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu,
6. dosadašnjim Programima javnih potreba u sportu i načinu raspodjele financijskih
sredstava kao kontinuitetu.
Iz Proračuna Osječko-baranjske županije, sukladno usvojenom Programu javnih potreba u sportu na
području Osječko-baranjske županije u 2017. godini, članice Športske zajednice Osječko-baranjske
županije mogu participirati u sredstvima za sufinanciranje svojih projekata i projekata svojih članica.
Temeljni sufinancijeri su općine/gradovi i udruge koje putem projekata ostvaruju partnerski odnos s
Osječko-baranjskom županijom.

Članak 3.
Športska zajednica Osječko-baranjske županije prati politiku sportske djelatnosti na državnoj i lokalnoj
razini; predlaže i skrbi o izvršenju programa javnih potreba čime neposredno utječe na razvoj i
provedbu sporta.

Članak 4.
Program javnih potreba u sportu svake godine definira programe za djelovanje i funkcioniranje
sportskog sustava Županije, za njegov razvoj, održivost i očuvanje, s posebnim naglaskom na:
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ravnomjerni razvoj sporta na razini čitave Županije,



pokrivenost cijele Županije i sportskih grana,



raznolikost programskog područja,



razvijenost pojedinog sporta,



masovnost,



rezultate,



vrhunska sportska dostignuća na domaćem i međunarodnom planu,



sportsku rekreaciju,



sport i rekreaciju osoba s invaliditetom,



sport djece i mladeži i dr.

Članak 5.
Športska zajednica Osječko-baranjske županije temeljem raspisa prema članicama i njihove dostave
planskih dokumenata, objedinjuje programe i projekte Zajednica gradova, granskih saveza i udruga
koji su od interesa za Županiju. Na osnovu objedinjenih programa svojih članica, Športska zajednica
Osječko-baranjske županije izrađuje Program javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske
županije te ga prosljeđuje Županu i Osječko-baranjskoj županiji na razmatranje.
Nakon usvojenog Programa javnih potreba u sportu od strane Skupštine Osječko-baranjske županije
te raspisanog Javnog poziva za svoje članice, a na temelju dostavljenih zahtjeva za sufinanciranje
(obrasca), Izvršni odbor Športske zajednice donijet će Odluku o usvajanju Plana raspodjele
financijskih sredstava. Na osnovu Plana, Izvršni odbor donosi odluke o raspodjeli financijskih
sredstava i dostavlja Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske
županije.
Sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije, temeljem Odluke Izvršnog odbora, Športska
zajednica Osječko-baranjske županije doznačit će krajnjem nositelju/korisniku (u daljnjem teksu:
nositelj) projekta.
Cjelokupan proces koji definira mogućnost participiranja u županijskom Proračunu definiran je
sljedećom procedurom:
1. Predlagatelj kandidira projekt svoje članice uz ispunjen Obrazac 1. „Zahtjev za
sufinanciranje projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017.
godinu“.
2. Komisija za povjeru, obradu i valjanost pristiglih zahtjeva i izvješća pregledava ispravnost
predanog Zahtjeva za sufinanciranje projekta u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu te ga upućuje Financijskoj komisiji na razmatranje.
3. Financijska komisija Športske zajednice Osječko-baranjske županije predlaže Izvršnom
odboru Športske zajednice Osječko-baranjske županije raspodjelu financijskih sredstava.
4. Izvršni odbor Športske zajednice Osječko-baranjske županije donosi odluku o raspodjeli
financijskih sredstava (4. – 6. puta godišnje).
5. Športska zajednica Osječko-baranjske županije dostavlja odluku Upravnom odjelu za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu Osječko-baranjske županije.
6. Osječko-baranjska županija doznačuje predložena financijska sredstva Športskoj zajednici
Osječko-baranjske županije.
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7. Nositelji odobrenih projekata donose bjanko zadužnicu ovjerenu od strane javnog
bilježnika čiji iznos mora biti veći od iznosa odobrenih financijskih sredstava ili podnose
programsko i financijsko izvješće namjenski utrošenih sredstava za odobreni i
sufinancirani projekt s kompletnom financijskom dokumentacijom o realiziranom projektu
te potpisuju Ugovor o sufinanciranju projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske
županije u 2017. g. za odobreni projekt. Financijska dokumentacija podrazumijeva
preslike računa potpisanih od strane ovlaštene osobe nositelja projekta ili bankovni
izvadak iz kojeg je vidljiva isplata s namjenom.
8. Športska zajednica Osječko-baranjske županije doznačuje sredstva nositelju projekta za
odobreni projekt.
9. Nositelj realizira projekt.
10. Nositelj podnosi programsko i financijsko izvješće namjenskih sredstava za odobreni i
sufinancirani projekt u sportu iz Proračuna županije s kompletnom financijskom
dokumentacijom o realiziranom projektu te potpisanu i ovjerenu Izjavu o nepostojanju
dvostrukog financiranja.
11. Komisija za povjeru, obradu i valjanost pristiglih zahtjeva i izvješća pregledava ispravnost
predanog Izvješća.
12. Ukoliko nositelj nerealizira ili nenamjenski utroši odobrena financijska sredstva, Športska
zajednica Osječko-baranjske županije će putem predlagatelja zatražiti povrat doznačenih
financijskih sredstava, a ukoliko nositelj projekta ne izvrši povrat sredstava ili ih ne
opravda valjanom financijskom dokumentacijom, Športska zajednica Osječko-baranjske
županije naplatit će financijska sredstva putem bjanko zadužnice.
13. Kada nositelj programa realizira projekt te podnese Izvješće s urednom financijskom
dokumentacijom, može u Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije podići predanu
bjanko zadužnicu.
14. Športska zajednica Osječko-baranjske županije, objedinjeno, podnosi godišnje izvješće
Osječko-baranjskoj županiji o realiziranim financijskim sredstvima izdvojenim iz Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.
Sastavni dio ovog Pravilnika su:
- Obrazac zahtjeva za sufinanciranje projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske županije
- Obrazac zahtjeva za sufinanciranje materijalnog troška granskih saveza
- Obrazac izvješća za sufinanciranje projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske županije
- Obrazac izvješća za sufinanciranje materijalnog troška granskih saveza
- Ugovor o sufinanciranju programa/projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske županije
- Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja.
Članak 6.
Prijedloge za sufinanciranje projekta razmatrat će Izvršni odbor Športske zajednice Osječko-baranjske
županije ako udovoljavaju sljedećim općim uvjetima:
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udruga je registrirana na području Osječko-baranjske županije,



djelovanje udruge je u skladu s općim vrijednostima utvrđenima zakonima koji se tiču sportske
djelatnosti te pravilima i aktima asocijacija u koje su udružene,



projekt koji udruga prijavljuje mora biti osmišljen tako da zadovoljava opće potrebe udruge, tog
sporta i služi općem napretku i razvoju Županije,



projekt mora biti usmjeren stvarnim potrebama i ljudima u zajednici u kojoj se provodi,



udruga treba navesti druge izvore sufinanciranja (prvenstveno izdvajanja općina/gradova),



udruga je ispunila sve uvjete propisane zakonskom regulativom.

Predlagatelj projekta može kandidirati projekt nositelja projekta jednom godišnje po jednom
programskom području, osim u programu sufinanciranja programskih aktivnosti granskih saveza,
programu sufinanciranja suorganizacije sportskih priredbi, programu jednokratne pomoći te u
izuzetnim situacijama za ostale programe, a po posebnoj odluci Izvršnog odbora Športske zajednice
Osječko-baranjske županije.
Predlagatelj projekta ne može kandidirati projekt nositelja više puta za istu namjenu.
Članak 7.
Predlagatelj programa je Športska zajednica Osječko-baranjske županije ili Zajednice sportskih
udruga gradova s područja Osječko-baranjske županije ili Županijski granski savezi, dok su nositelji
projekta njihove članice (udruge/klubovi) s područja Osječko-baranjske županije.
Predlagatelj mora biti punopravna članica Športske zajednice Osječko-baranjske županije.
Predlagatelj kandidira projekte isključivo svojih punopravnih članica uz obrazloženje, preporuku,
opravdanost projekta te procjenu realne izvedivosti projekta. Kandidirani projekt treba biti potpisan i od
ovlaštene osobe za zastupanje zajednice športskih udruga grada ili granskog saveza. Predlagatelj je
odgovoran za predloženi projekt, za njegovu realizaciju te podnošenje izvješća s financijskom
dokumentacijom.
Predlagatelj će projekte svojih članica prijaviti na propisanom obrascu 1. „Zahtjev za sufinanciranje
projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017.g.“.
Športska zajednica Osječko-baranjske županije sklopit će „Ugovor o sufinanciranju projekata u sportu
iz Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. g.“ s predlagateljem projekata i njegovom članicom
na temelju kojeg će doznačiti sredstva nositelju projekta te definirati obveze predlagatelja i nositelja
projekta, kao i obveze Športske zajednice Osječko-baranjske županije.
Članak 8.
Zahtjev za sufinanciranje projekata u sportu iz Proračuna Osječko-baranjske županije sadrži sve
relevantne upite koje nositelj projekta mora ispuniti kako bi mogao participirati u proračunskim
sredstvima s posebnim naglaskom na:
1. BLOKADA RAČUNA – sredstva za sufinanciranje projekata ne mogu se isplatiti na račun
udruge koji je u blokadi,
2. GODINA OSNIVANJA – prema Odluci Izvršnog odbora Športske zajednice Osječko-baranjske
županije, novoosnovane udruge ne mogu konkurirati za sufinanciranje svojih projekata iz
županijskog proračuna i Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske
županije prvih 5 godina djelovanja te udruge, osim u iznimno rijetkim i izuzetnim situacijama
prema posebnoj odluci Izvršnog odbora.
Obrazac mora biti ovjeren i potpisan od strane ovlaštene osobe za zastupanje nositelja projekta,
granskog saveza i sportske zajednice grada (predlagatelja projekata), čime projekt ostvaruje pravo
razmatranja Izvršnog odbora.
Nositelji projekata koji nisu opravdali sredstva iz prethodnih godina, nisu u mogućnosti putem
predlagatelja projekta kandidirati novi projekt u 2017. godini.
Izvješće o programskoj i financijskoj realizaciji projekta mora biti potkrijepljeno financijskom
dokumentacijom (preslikama računa ili bankovnih izvadaka utrošenih u 2017.g. za projekte iz 2017.g.)
u visini odobrenih sredstava za sufinanciranje za odobrenu namjenu. Ista financijska dokumentacija
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ne može biti opravdana kod drugih sufinancijera. Nositelj projekta potpisuje Izjavu o nepostojanju
dvostrukog financiranja.
Članak 9.
Prihvatljivi troškovi sufinanciranja projekta:


pripreme,
o



natjecanja,
o



prijevoz, smještaj, prehrana, medicinske usluge

prijevoz, smještaj, prehrana

organizacija natjecanja,
o

smještaj natjecatelja, medicinske usluge (hitna pomoć, fizioterapeut,
liječnik...), pehari, diplome, medalje, razglas, redarska i zaštitarska služba,
voditelj programa natjecanja (spiker), izrada plakata, letaka i karata,



oprema i roba (trenažna sredstva i pomagala),



organizacija stručnih skupova,



školovanje i usavršavanje,



troškovi prostora (trošak korištenja sportskog objekta, dvorane, bazena i sl.),



troškovi medicinskog osoblja.



troškovi ovjere bjanko zadužnice,



20% ukupnog iznosa odobrenih financijskih sredstava projekta mogu biti i troškovi
kotizacija, naknade sucima, naknade delegatima, takse, startnine, članarine,
trenerske licence.

Neprihvatljivi troškovi sufinanciranja projekta:


redovno djelovanje,
o

plaće, honorar, materijalni troškovi,



uređenje i izgradnja objekta,



domjenci,



djelovanje gradskih granskih saveza,



djelovanje zajednica sportskih udruga gradova,



stipendije i naknade za sportaše.

Članak 10.
Program javnih potreba u sportu Osječko-baranjske županije dijeli se na tri (3) temeljna programa sa
potprogramima koji se definiraju slijedom problematike županijskog sporta sa svrhom djelovanja
sportske djelatnosti našeg područja:
1. PROGRAM AKTIVNOSTI I SUSTAVA ŠKOLSKIH SPORTSKIH NATJECANJA NA
ŽUPANIJSKOJ RAZINI – definiran Propisnikom županijskog natjecanja školskih sportskih
društava osnovnih i srednjih škola te Propisnikom županijskog natjecanja školskih sportskih
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društava 5. i 6. razreda osnovnih škola koji je usklađen s Propisnikom Državnog prvenstva
školskih sportskih društava Republike Hrvatske.
2. PROGRAM DJELOVANJA ŠPORTSKE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE:
I.

Plaće zaposlenih i prava iz radnih odnosa u Športskoj zajednici Osječkobaranjske županije – definirane Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu.

II.

Programske aktivnosti i materijalni trošak Športske zajednice Osječkobaranjske županije

3. PROGRAM SUFINANCIRANJA POTICANJA I PROMICANJA SPORTA
3.1. RAVNOMJERNI RAZVOJ SPORTA – kriterijski svrstavamo sportske zajednice
gradova prema broju sportova na njihovom području djelovanja:

1. rang (više od 40 sportova)
2. rang (15-40 sportova)
3. rang (manje od 15 sportova)
Zajednice sportskih udruga gradova predlagat će Športskoj zajednici Osječkobaranjske županije projekte članica sa svog područja temeljem jasnih kriterija
vrednujući rezultate, kvalitetu i prioritete temeljem Odluke svog nadležnog tijela.
S ciljem planskog vođenja politike sporta određenog područja, Zajednice sportskih
udruga gradova, za program ravnomjernog razvoja sporta, početkom 2017. godine
predlažu projekte svojih članica u visini predviđenog ukupnog iznosa za cijelu
kalendarsku godinu. Ukoliko dođe do izmjena usvojenih prijedloga, novi prijedlog i
odluku za to područje donosi Športska zajednica Osječko-baranjske županije.
3.2. PROGRAMSKE AKTIVNOSTI GRANSKIH SAVEZA – Granski savezi koji su
osnovani i djeluju na području Osječko-baranjske županije, svojim predloženim
projektom obuhvaćaju zajednički interes klubova za razvoj tog sporta.
Programske aktivnosti Granskog saveza obuhvaćaju:
I.

Plaća i prava iz radnog odnosa za Županijski nogometni savez.

II.

Programske aktivnosti – za programe koji predlažu granski savezi, a služe za
razvoj tog sporta, prihvatljivi troškovi su:

III.
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organizacija i provedba natjecanja županijske razine,



organizacija seminara, stručnih skupova, …,



školovanje i usavršavanje stručnog kadra od interesa za taj sport,



selekcije na županijskoj razini,



kampovi,



oprema i rekviziti,



programi u zajedničkom sufinanciranju s Nacionalnim savezima



i sl.

Materijalni trošak granskih saveza – sredstva za materijalni trošak granski
savezi mogu koristiti za knjigovodstvene usluge, poštarinu, troškove fiksnih i
mobilnih telefona, internet usluge, troškove uredskog materijala, režijske
troškove (troškovi potrošnje električne energije, vode, komunalija i grijanja
službenih prostorija saveza) i troškove službenih putovanja.

Granski savezi rangiraju se:
a.

Savez koji imaju profesionalno zaposlenu osobu za obavljanje
poslova županijskog granskog saveza, financiranu iz županijskog
proračuna te ima najveći broj stupnjeva natjecanja

b.

Savezi koji imaju profesionalno zaposlene osobe za obavljanje
poslova gradskih granskih saveza, financirane iz gradskih proračuna.

c.

Savezi bez profesionalno zaposlenih osoba.

3.3. NOSITELJI KVALITETE ŽUPANIJSKOG SPORTA – kriteriji za sufinanciranje
nositelja kvalitete su:
1. I. stupanj natjecanja ili vrh hrvatskog sporta
2. u jednom sportu imenuje se jedan nositelj kvalitete u muškoj i/ili
konkurenciji

ženskoj

3. u momentu imenovanja nositelja kvalitete, u obzir se uzima završeni ciklus
natjecanja
nositelji kvalitete rangiraju se:
1. pojedinačni sportovi (m+ž) – unutar rangiranja dodatno se vrednuju
klubovi koji su imali sportaše sudionike Olimpijskih igara
2. ekipni sportovi – unutar rangiranja dodatno se vrednuju ostvareni viši
plasmani klubova
3. mješoviti sportovi – u pravilu, pojedinačni sportovi koji su ostvarili rezultat
na ekipnom natjecanju
Prihvatljivim troškovima sufinanciranja projekata nositelja kvalitete smatraju se
svi prihvatljivi troškovi definirani Člankom 9. te klupske stipendije i naknade za
sportaše tog kluba koje nisu financirane od strane općina, gradova, županije ili
državne razine (Hrvatski olimpijski odbor, Hrvatski paraolimpijski odbor,
nacionalni savez i sl.).
Neprihvatljivim troškovima sufinanciranja projekata nositelja kvalitete smatraju
se svi neprihvatljivi troškovi sufinanciranja projekata definirani Člankom 9. te
stipendije i naknade za sportaše izdvojene iz proračuna općina, gradova i/ili
županije, te troškovi objekta koji nisu u vlasništvu udruge.
3.4.

SUFINANCIRANJA
SUORGANIZACIJE
SPORTSKIH
PRIREDBI
–
sufinanciranjem se podiže kvaliteta sportskih manifestacija koje se održavaju na
području Osječko-baranjske županije.
o

Svjetska prvenstva, Europska prvenstva, Svjetski kupovi, Europski kupovi,
nastupi hrvatske reprezentacije, kvalifikacijske utakmice reprezentacije
(službene, prijateljske).

o

Program sufinanciranja tradicionalnih sportskih manifestacija od interesa za
Županiju.

o

Program sufinanciranja organizacije sportskih natjecanja – turniri, regate,
mitinzi i sl. Natjecanja se razlikuju po razini: općine/gradovi, Županija, regija,
Prvenstva Hrvatske, međunarodna natjecanja.

3.5. ZAJEDNIČKI PROGRAMI
potprogramima:
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–

participiraju

projekti

definirani

sljedećim

3.5.1.

Program sufinanciranje kandidata za Olimpijske igre – mogu
participirati sportaši koji su sudjelovali na zadnjim OI ili sportaši koji su
evidentni ili potencijalni kandidati Hrvatskog olimpijskog odbora za
sljedeće OI

3.5.2.

Program sufinanciranja školovanja, usavršavanja i osposobljavanja
kadrova u sportu

3.5.3.

Program sufinanciranja sportsko-rekreacijskih aktivnosti osoba s
invaliditetom

3.5.4.

Program sufinanciranja nabavke opreme i rekvizita

3.5.5.

Program sufinanciranja zajedničkih programa HOO-a i lokalnih
zajednica

3.5.6.

Program sufinanciranja nagrada i priznanja

3.5.7.

Program sufinanciranja rekreacijskih aktivnosti na županijskoj razini

3.5.8.

Program sufinanciranja sporta djece predškolske dobi

3.5.9.

Program sufinanciranja sportskih aktivnosti studenata

3.5.10. Program sufinanciranja poduke neplivača
3.5.11. Program sufinanciranja izdavačke djelatnosti
3.5.12. Program sufinanciranja zdravstvene zaštite

3.6. PROGRAM SUFINANCIRANJA RAZVOJNIH PROGRAMA – udruge participiraju
sredstva za sufinanciranje po definiranim programima:
3.6.1.

Vrhunski sportaši (sukladno važećoj kategorizaciji Hrvatskog
olimpijskog i paraolimpijskog odbora u trenutku donošenja odluke,
potvrdi o sudjelovanju u natjecateljskom pogonu (preslika službenih
rezultata s natjecanja u 2017. godini) te ovisno o kategorizaciji sporta
– olimpijski, neolimpijski te sport osoba s invaliditetom). Vrhunski
sportaš može ostvariti pravo na nagradu/naknadu/stipendiju isključivo
ako ima prebivalište u Osječko-baranjskoj županije i član je udruge s
područja Osječko-baranjske županije koja je članica predlagatelja.

3.6.2.

Međunarodni klupski rezultati – program omogućuje daljnji napredak
vodećih sportskih klubova koji ostvaruju klupske rezultate na
međunarodnoj sportskoj sceni

3.7. PROGRAM JEDNOKRATNE POMOĆI – program se realizira za nepredviđene
projekte u maksimalnom iznosu do 5.000,00 kuna po projektu.

Članak 11.
Svi korisnici proračunskih sredstava, prema odobrenom projektu, obvezni su namjenski utrošiti
financijska sredstva i za to podnijeti izvješće uz dostavu preslike računa potpisanih od strane osoba
ovlaštenih za zastupanje nositelja projekta ili bankovnog izvadka iz kojeg je vidljiva isplata s
namjenom (utrošenih u 2017.g.) i to u visini odobrenih sredstava, najkasnije 30 dana od realizacije
projekta ili od dobivenih financijskih sredstava za koji su sredstva odobrena. Račun mora glasiti na
nositelja projekta.
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Ukoliko korisnici iz stavka 1. ovog članka ne podnesu izvješće u predviđenom roku, dužni su odobrena
sredstva vratiti te se njihovi novi zahtjevi za sufinanciranje neće razmatrati sljedeće 2 godine.
Korisnici iz stavka 1. ovog članka, prilikom potpisivanja Ugovora, dužni su predati ovjerenu bjanko
zadužnicu potpisanu od strane osobe koja je prema Statutu zakonski zastupnik korisnika, kao
osiguranje za eventualnu nerealizaciju projekta i/ili nenamjenski trošenje financijskih sredstava. Iznos
zadužnice mora biti veći od iznosa odobrenih sredstava, a zadužnica će se aktivirati u slučaju
neutrošenih i/ili nenamjenski utrošenih sredstava.
Nositelj projekta je obvezi dobivena sredstva za projekte iz 2017. godine utrošiti u 2017. godini za
projekte odobrene i realizirane u 2017. godini.

Članak 12.
Izvršni odbor Športske zajednice Osječko-baranjske županije u izuzetnim situacijama može donijeti
posebnu odluku o sufinanciranju projekta značajnog za sport Osječko-baranjske županije.

Članak 13.
Športska zajednica Osječko-baranjske županije podnosi objedinjeno Izvješće o izvršenju Programa
javnih potreba, koje sadrži i obuhvaća sva programska i financijska izvješća odobrenih sufinanciranih
projekata svojih članica.

Članak 14.
Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.

Broj: 02-138/1-16.
Osijek, 30. prosinca 2016.

Predsjednica:
Zvjezdana Tuma-Pavlov, dipl.iur
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