INFORMACIJA
o osnivanju Udruge
"Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava" Hrvatska
Radi otklanjanja problema statusne naravi koji otežavaju ili priječe djelotvornu organizaciju i provedbu
dijela statutarnih i programskih usmjerenja Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava, pokrenuta je
inicijativa za osnivanje udruge članica Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava s područja Republike
Hrvatske prema nacionalnom zakonodavstvu ove države. S ovom inicijativom upoznat je i Izvršni odbor
Euroregionalne suradnje na svom zasjedanju u Koprivnici 27. 06. 2007. godine.
U provođenju ove inicijative predsjednik Euroregionalne suradnje uputio je 10. listopada 2007. svim
hrvatskim članicama prijedlog ove inicijative te prijedlog za njezinim prihvaćanjem. Najveći dio
članica prihvatio je prijedlog te donio odluku o pristupanju osnivanju Udruge članica Euroregionalne
suradnje. Osnivačka skupština održana je u Osijeku 4.veljače 2008. godine. Skupštini su nazočili
predstavnici svih članica Euroregionalne suradnje Dunav-Drava-Sava koje su donijele odluku o
pristupanju Udruzi i to iz Osječko-baranjske,
Brodsko-posavske, Koprivničko-križevačke,
Virovitičko-podravske županije i Vukovarsko-srijemske županije, gradova Osijeka i Vukovara, te
HGK Županijske komore Osijek i Vukovar. Budući da su svoje odluke o pristupanju dostavile devet
od trinaest hrvatskih članica ove međunarodne organizacije, stvorene su pravne pretpostavke za
osnivanje Udruge. Skupština je donijela Statut Udruge "Euroregionalna suradnja Dunav-Drava-Sava"
Hrvatska te izabrala predsjednika i potpredsjednika Udruge, članove Izvršnog odbora Udruge i
predsjednika i članove Nadzornog odbora Udruge. Za predsjednika Udruge izabran je mr.sc. Davor
Brunčić iz Osječko-baranjske županije, a za potpredsjednika Željko Cirba iz Vukovarsko-srijemske
županije.
Nakon Skupštine počeo je djelovati Izvršni odbor koji je donio niz operativnih odluka. Udruga je
registrirana prema odredbama nacionalnog Zakona o udrugama (19.03.2008.) te je time stekla pravnu
osobnost. Otvoren je žiro-račun čime je Udruga osposobljena za financijsko poslovanje. Imenovan je
tajnik Udruge (Kornelija Mlinarević) te utemeljen Ured udruge u Osijeku.
Donesenim odlukama i provedenim aktivnostima stvorene su pretpostavke, naznačene u inicijativi za
osnivanje Udruge, za uspješnijim djelovanjem Euroregije imajući pri tome u vidu da ova udruga ni na
koji način ne može niti će preuzeti funkcije Euroregije već je njezin svojevrstan servis a što se očituje u
sljedećem:
• ona Euroregiji priskrbljuje pravnu osobnost koja joj je nužna za izvršenje njezinih obveza,
• ona omogućava Euroregiji kandidiranje projekata prema fondovima Europske unije i drugim
međunarodnim izvorima financiranja, budući da je to pravo pridržano organizacijama s pravnom
osobnošću,
• ona stvara pretpostavke za uredno i zakonito financijsko poslovanje Euroregije koje zahtijeva
žiro-račun. Dakako da sredstva Udruge nisu ujedno i sredstva Euroregionalne suradnje i
obrnuto. Tehnikom vođenja financijskog poslovanja moguće je i nužno je razlučiti financijsko
poslovanje ove dvije organizacije. U tom kontekstu Udruga se pojavljuje kao servis
Euroregionaoj suradnji koja nema pravnu osobnost (pa samim tim ni žiro račun putem kojeg
posluje). Izvori, odlučivanje o sredstvima i nadzor nad njima je nužno odvojen i pridržan
tijelima organizacije (Udruge odnosno Euroregionalne suradnje) kojoj pripadaju,
• ona je nužno potrebna pretpostavka i za formiranje Ureda Euroregije (sa tajnikom i
profesionalno zaposlenim osobama) koji se prema odredbama Statuta Euroregije osniva i djeluje
u Osijeku. Istodobno ovaj Ured obavlja administrativne i druge poslove za Udrugu.
Članstvo u Udruzi nije ograničeno samo na članice Euroregionalne suradnje (županije, gradove sjedišta
županija i županijske komore), već i na sve druge institucije koje žele sudjelovati u oblikovanju
prijedloga politike i programa Euroregije i njihovom izvođenju. Na taj način formira se svojevrsni pokret

zza Euroregiju u Hrvatskoj, stvaraju institucionalne pretpostavke temeljitijeg i potpunijeg sagledavanja
potreba, interesa i mogućnosti te hrvatskih prijedloga za euroregionalna tijela, kao i operativniji sustav
usklađivanja djelovanja svih zainteresiranih institucija u Republici Hrvatskoj kao i hrvatskih članica u
Euroregiji. Ne treba smetnuti s uma da je uključivanje šireg kruga zainteresiranih u ove aktivnosti i oblik
demokratizacije i otvaranja djelovanja u okviru Euroregionalne suradnje, koje je do sada najčešće bilo
poznato tek članicama Suradnje ili još uže - članovima njezinih tijela. Pored toga, Udruga može biti
snažan promotor euroregionalnih aktivnosti i nositelj informiranja i promidžbe Euroregije i njezinih
aktivnosti u Republici Hrvatskoj, koja je u prethodnom razdoblju značajno izostala.
Pored toga, tijela Udruge pogodan su oblik usklađivanja djelovanja predstavnika članica Euroregije iz
Republike Hrvatske u tijelima Euroregije (kluba zastupnika u Skupštini te članova Izvršnog odbora i
radnih tijela iz Republike Hrvatske). S obzirom na svrhu utemeljenja Udruge i njezino programsko
usmjerenje, nastoji se da ciljevi i sadržaj djelovanja, kao i temeljni ustrojstveni oblici u najvećoj mogućoj
mjeri budu podudarni se istim ustrojstvenim elementima Euroregije. Iz ovih razloga u sastav Izvršnog
odbora Udruge uključeni su svi članovi Izvršnog odbora Euroregije iz Republike Hrvatske, a funkciju
članova radnih tijela Euroregije imaju hrvatski članovi radnih tijela Euroregije.
Kako je već prilikom podnošenja i razmatranja inicijative na sjednici Izvršnog odbora Euroregije u
Koprivnici naglašeno, ovakav model primjeren je i odgovarajući i za članice Euroregije s područja
Republike Mađarske te Bosne i Hercegovine koje, međusobnim povezivanjem u udruge prema
nacionalnom zakonodavstvu svojih država, mogu steći pravnu osobnost i na istovjetan način premostiti
uočene probleme osobito izražene u trenucima kada pojedina članica preuzme predsjedanje Euroregijom.

