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Z A P I S N I K 
 

10. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 26. travnja 2018. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,05 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Stjepan Krznarić i 

 2. Dejan Liović. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 

konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (44 za), te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani 

Stjepan Krznarić i Dejan Liović. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Snježana Mihaljević iz Tajništva Županije. 

 

Budući da vijećniku Leonu Žulju mandat miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti, a s Kandidacijske 

liste Hrvatske demokratske zajednice dužnost preuzima Branka Burić Benak, o čemu će vijećnici biti 

obaviješteni Izvješćem Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s tako 

izmijenjene liste vijećnika. 

 

Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 

46 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan 

Anočić, 3. Ivana Bagarić, 4. Marko Bogatić, 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac, 6. Branka Burić Benak, 7. 

Marija Čačić, 8. Ivica Čeme, 9. Darko Dorkić, 10. Marija Dujić, 11. dr.sc. Lidija Dujmović, 12. Hrvoje 

Duvnjak, 13. Goran Đanić, 14. Marela Đurić, 15. Borivoj Eklemović, 16. Renata Forjan, 17. Velimir 

Golub, 18. Andrej Jurić, 19. Zoran Kovač, 20. Stjepan Krznarić, 21. Dejan Liović, 22. Željko Macanić, 

23. Anđelko Martinčević, 24. Leonora Martinuš, 25. Vjeran Miličić, 26. Hrvoje Pavković, 27. Marijan 

Peran, 28. Zvonko Plavčić, 29. Zvonko Pongrac, 30. dr.sc. Ivan Požgain, 31. Vanja Prošić, 32. Mirta 

Prusina, 33. Darijan Rudan, 34. Sanja Rogoz-Šola, 35. Vinko Ručević, 36. Goran Soldo, 37. dr.sc. 

Željka Šapina, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Šimundić, 40. Nenad Šinko, 41. dr.sc. Vladimir Šišljagić, 42. 

dr.sc. Drago Šubarić, 43. Hrvoje Topalović, 44. Dražen Trcović, 45. Zvjezdana Tuma-Pavlov i 46. 

Dragan Vulin. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Domagoj Hajduković, 2. Srđan Igali, 3. Željko Kovačević, 4. Ivica 

Mandić, 5. dr.sc. Mirko Pešić, 6. Nevenka Redžep, 7. Stipan Šašlin, 8. Damir Tomić i 9. Ivo Zelić. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-

baranjske županije, 3. Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. mr.sc. 

Radomir Čvarković, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Ivan Hampovčan, tajnik 

Županije, 6. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske nacionalne manjine, 7. Đemal Bratić, 

predstavnik bošnjačke nacionalne manjine, 8. Sandra Filipović, pročelnica Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 9. Zlatko Hosu, pročelnik Službe za javnu nabavu, 10. 

Ivana Katavić Milardović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, 11. mr.sc. Danijela 

Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 12. Slavko 

Marjančević, pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, 13. Mladen Pejić, pročelnik Službe za 

zajedničke poslove, 14. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 15. Sabina 

Režić, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 16. Tatjana Roth Gjurinovac, 

pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam, 17. dr.sc. Ivana Stanić, pročelnica Upravnog 

odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 18. Nataša Tramišak, pročelnica Upravnog odjela za investicije, 
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razvojne projekte i fondove Europske unije, 19. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za 

poljoprivredu, 20. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske 

županije, 21. Maja Alduk Šakić, pomoćnica tajnika Županije, 22. Saša Forgić, pomoćnik tajnika 

Županije, 23. Ivana Gusak Galić, administrativna tajnica u Tajništvu Županije, 24. Ivan Karalić, viši 

savjetnik u Tajništvu Županije, 25. Suzana Kovačić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 

prostorno uređenje i graditeljstvo, 26. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 

javne financije, 27. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 28. Andreja Mađarević Bilić, viša 

savjetnica u Tajništvu Županije, 29. Matea Mamić, administrativna tajnica u Tajništvu Županije, 30. 

Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 

31. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 32. Branko 

Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 33. Sarafina Zelić-Kos, viša savjetnica u Tajništvu 

Županije, 34. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 35. Oliver 

Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 36. Davor Mikulić, 

ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 

županije, 37. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 38. 

Zvonimir Klobučar, član Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., 39. dr.sc. 

Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., 40. Marija Šešo, 

predsjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije, 41. 

Donna Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, 42. Dražen 

Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 43. Dražena Vrselja, poslovna ravnateljica Hrvatskog 

narodnog kazališta u Osijeku, 44. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove, 

45. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije i 46. Josip Subašić, Zavod za 

informatiku Osijek. 

 

Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 

Prije nastavka sjednice predsjednik obavještava vijećnike da je Odbor za priznanja Osječko-baranjske 

županije nakon provedenog postupka donio odluke o dodjeli "Zelene povelje Osječko-baranjske 

županije". 
 

Naime, prema članku 41. stavak 1. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o dodjeli 

priznanja Županije donosi Odbor za priznanja, a odluke Odbora o dodjeli priznanja svečano se proglašuju 

na zasjedanju Skupštine Županije. 
 

Budući da se Zelena povelja uručuje prigodom Dana planeta Zemlje 22. travnja, povelje su uručene, a 

odluke o dodjeli objavljene. 
 

"Zelena povelja Osječko-baranjske županije", javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te 

osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području 

Osječko-baranjske županije, dodijeljena je: 
 

Jasminu Sadikoviću 

za izuzetnu djelatnost u razvijanju ekološke svijesti i promicanju potrebe zaštite okoliša među 

građanima te iznimna pregnuća i ostvarene rezultate u oblikovanju i ostvarivanju programa 

ljudskog djelovanja u suglasju s prirodom; 
 

Društvu s ograničenom odgovornošću Privilegium, Kopačevo, za Dvorište bake Katice 

za značajnu djelatnost usmjerenu poticanju i razvijanju kulture održivog razvoja, osobito 

korištenja obnovljivih prirodnih izvora te razvijanju ekološke svijesti promicanjem potrebe 

zaštite prirode i njenih resursa. 
 

Danielu Astalošu 

za iznimnu djelatnost i ostvarene rezultate u oblikovanju i razvijanju svijesti o vrijednosti 

prirodnih izvora i očuvanju ekološkog sklada te kulturnih i estetskih vrijednosti prirodnih 

materijala. 
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Predsjednik čestita dobitnicima. 

 

Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, 

da ih podnesu. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 

predloženom dnevnom redu. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (46 za) utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

 

 1. Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije 

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 3. Izvješće Mandatne komisije 

 4. Prijedlog Odluke o određivanju Dana nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije 

 5. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za poticanje razvoja 

poduzetništva na području Osječko-baranjske županije 

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i 

radova te provedbi projektnih natječaja 

 7. Prijedlog Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za 

razdoblje 2017. - 2019. godine 

 8. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 9. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

10. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 

za 2017. godinu 

11. Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

a) Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

b) Godišnji Izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

12. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

13. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini 

14. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske 

gorske službe spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu  

15. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije za 2017. godinu 

16. Izvješće o izvršenju Programa za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske 

županije u razdoblju 2016. - 2020. godine za 2017. godinu 

17. Informacija o prijavi projekata na Poziv na dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova 

i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora" 

18.a) Informacija o prijavi Projektnog prijedloga ''Projekt ulaganja u školske objekte 2'' 

     b) Informacija o prijavi Projektnog prijedloga "Rekonstrukcija (dogradnja) javne građevine 

Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo - II. faza izgradnje" 

19. Informacija o prijavi Projektnog prijedloga "ZAŽELI pomoć u kući" - Osnaživanje i 

aktiviranje žena na tržištu rada 
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20. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske 

županije 

21. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 

  a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2018. 

godine 

  b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. 

godine 

22. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu kreditiranja 

poduzetništva žena i Programu kreditiranja poduzetništva mladih Hrvatske banke za obnovu i 

razvitak 

23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Statuta Javne ustanove Županijske 

razvojne agencije Osječko-baranjske županije 

24. Prijedlog Zaključka o stavljanju izvan snage Zaključka o prihvaćanju Društvenog ugovora o 

osnivanju Robne burze d.o.o. za trgovinu i usluge Osijek 

25. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o dopunama Statuta Glazbene 

škole Franje Kuhača Osijek, Osijek 

26.a) Prijedlog Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za provedbu Zakona o zaštiti 

životinja i imenovanju njezinih članova 

     b) Prijedlog Rješenja o imenovanju osobe odgovorne za dobrobit životinja na području Osječko-

baranjske županije 

27. Prijedlog rješenja o razrješenju predsjednika i članova radnih tijela 

  a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za financije i imovinsko-

pravna pitanja 

  b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na 

cestama Osječko-baranjske županije 

28. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za 

ceste Osječko-baranjske županije 

29. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek 
 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 9. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 9. sjednice na usvajanje, te 

nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 9. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 

jednoglasno (46 za). 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 9. sjednice Andreja Jurića i Zorana Kovača da poslije sjednice 

potpišu zapisnik. 

 

 

TOČKA 2. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 

 

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 

njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 

Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 

Skupštine. 
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Nedeljko Bosanac je u svom obraćanju izrazio nezadovoljstvo dobivenim informacijama na njegova 

pitanja vezano za istraživačke projekte koje je Županija u proteklom mandatu realizirala u suradnji s 

Poljoprivrednim fakultetom zbog kontradikcija u podacima koji su sadržani u odgovoru.  Slijedom 

toga postavlja pitanje je li moguće dobiti uvid u sadržaj potpisanih ugovora između Osječko-baranjske 

županije i Fakulteta kao i uvid u poštivanje obveza nastalih temeljem tih ugovora ili jednog ugovora.  

 

Ivica Šimundić postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt prenamjene objekta bivšeg rodilišta u Đakovu u 

specijalističke ambulante popularnog naziva "dnevna bolnica" te postoji li u Domu zdravlja Đakovo 

potrebna aparatura za kardiološku dijagnostiku i koliko ima te aparature. Je li za to osiguran 

neophodan medicinski kadar da bi što prije tamo započeo program kardiološke skrbi bez potrebe 

čekanja prenamjene Đakovačkog rodilišta? Drugo pitanje se odnosilo na srednju školu u Đakovu. 

Naime, prema riječima vijećnika nedavno su u đakovačkoj Srednjoj školi rađena ispitivanja statike 

zgrade radi eventualne nadogradnje za potrebe ekonomske škole. Moli rezultate tog ispitivanja te 

informaciju hoće li se nadograditi postojeći objekt ili, što je za Đakovo puno bolje, graditi nova 

školska infrastruktura. 

 

Željko Macanić postavlja pitanje vezano uz razvoj turizma na području Osječko-baranjske županije 

upozoravajući da vrijeme prolazi te da nije zadovoljan onim što je napisano u materijalu koji se nalazi 

pod točkom 20. dnevnoga reda ove sjednice Skupštine, Informacija o stanju i razvojnim 

mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske županije, odnosno da ono što je navedeno u 

Informaciji vodi u krivom smjeru. Postavlja pitanje što radi Upravni odjel za kontinentalni turizam 

Osječko-baranjske županije koji je nedavno osnovan. Vijećnik pri tom podsjeća na primjer izrade 

Master plana turizma naše Županije koji je izradila tvrtka iz Zagreba pored djelatnika u ovom 

Upravnom odjelu i 30-tak u turističkim uredima gradova Županije. Ističe važnost prikupljanja 

informacija neposredno od ljudi na terenu. Zanimaju ga odrednice razvoja turizma u Županiji i koji je 

konačni cilj. 

 

Marija Čačić potaknuta točkama dnevnoga reda ove sjednice Skupštine postavlja pitanja koja se 

odnose na turizam i javno zdravstvo. Ističe otegotne okolnosti koje su s njima povezane, a jedna od 

njih su komarci. Neovisno o turistima koji dolaze u našu Županiju, ne smijemo zaboraviti domicilno 

stanovništvo, ističe Čačić. Postavlja pitanje hoće li se Županija aktivnim mjerama uključiti u mjere 

zaštite, koje bi to bile mjere i u kojem opsegu. 

 

Goran Soldo ističe da se mora stati na kraj diskriminaciji mladih visokoobrazovanih ljudi koji žive u 

selima ili dijelovima grada, a koji nemaju školu unutar 2 km od mjesta stanovanja. Izmjenom mjera 

aktivnog zapošljavanja polaznici stručnog osposobljavanja imaju pravo na putni trošak, no država im 

više ne plaća taj putni trošak nego bi to trebali plaćati poslodavci odnosno u ovom smislu to su škole. 

Problem je što pojedini ravnatelji u svojim proračunima nemaju sredstava za plaćanje tih putnih 

troškova. Pri tom upozorava da se polaznici stručnog osposobljavanja sukladno zakonu ne smiju se 

dobrovoljno odreći prava na putni trošak što ih dovodi u iznimno nepovoljan položaj. Resorna 

ministarstva i Hrvatski zavod za zapošljavanje, prema njegovim riječima, prebacuju odgovornost s 

jednih na druge i onda dolazimo do toga da pojedini ravnatelji savjetuju one koji bi trebali krenuti na 

stručno osposobljavanje da neistinito prijavljuju boravište kako bi na taj način dobili mogućnost 

stručnog osposobljavanja. Postavlja pitanje što Županija može učiniti po tom pitanju.  

 

Denis Ambruš ističe inicijativu za mogućnosti razvoja sporta i rekreacije na području Osječko-

baranjske županije. Naime, u Europskoj uniji postoje standardi koliko je potrebno vanjskih i 

zatvorenih sportskih terena ovisno o broju stanovnika i starosnim skupinama stanovništva. Stoga ova 

inicijativa ide u smjeru bilanciranja sportskih površina, vanjskih i zatvorenih terena i za koje aktivnosti 

na području Osječko-baranjske županije, a što bi trebale prikupiti stručne službe Županije. Na taj način 

se može napraviti projekcija do 2020. godine svega onoga što je nužno za izradu jednog strateškog 

dokumenta kojim će se definirati različite potrebe u izgradnji sportske infrastrukture. Za primjer 

vijećnik Ambruš navodi piramidu nogometa koja ja zaživjela u Osijeku. Slijedom navedenog s 

realizacijom ove inicijative treba započeti što prije, ističe Ambruš. 
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Marko Bogatić postavlja pitanje koje se odnosi na Proračun Osječko-baranjske županije. Prilikom 

donošenja Proračuna za ovu godinu na stavci vlastiti prihodi iz prijašnjih godina je bilo predviđeno 78 

milijuna kuna. Zanima ga što će s tim novcem biti financirano odnosno koji projekti u ovoj godini. Uz 

to pitanje iznosi i prijedlog da se u stankama Skupštine organiziraju okrjepe koje će sadržavati 

namirnice s naših OPG-ova što bi bio dobar primjer ravnateljima škola, a i poticaj našim 

proizvođačima.  

 

Marija Dujić postavlja pitanje vezano uz dolazak razvojno-istraživačkog centra tvrtke Ericsson Nikola 

Tesla u Osijek. Najava je da će u tom centru biti zaposleno 200 do 300 mladih stručnjaka. Zanima ju 

je li se Županija uključila u ovaj projekt i na koji način.  

 

Zvonko Pongrac se zahvalio županu na rješavanju problema prijevoza djece iz Paulin Dvora nakon 

čega je postavio pitanje u kojoj je fazi rješavanje Koridora Vc. Također je iznio prijedlog da se 

vijećnike Skupštine Osječko-baranjske županije jednom u tri mjeseca izvještava o svim relevantnim 

gospodarskim i društvenim pokazateljima. 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Ivica Čeme, potpredsjednik Skupštine. 
 
 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Ivan Anušić. 

 

 

Potom u daljnjoj raspravi sudjeluju: Ivica Šimundić, Ivan Anušić i Nedeljko Bosanac. 

 

 

 

TOČKA 3. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 

 

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije Dragana Anočića da podnese Izvješće. 

 

Dragan Anočić, predsjednik Mandatne komisije podnosi 

 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

KLASA: 021-04/18-06/2 

URBROJ: 2158/1-01-05-18-2 

 

(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i konstatira da je Skupština primila na 

znanje Izvješće Mandatne komisije, a dužnost vijećnika počinje obnašati Branka Burić Benak. 

 

Predsjedatelj napominje da temeljem Poslovnika Skupštine Županije, prije početka obavljanja svoje 

dužnosti, vijećnici pred predsjednikom daje svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon 

toga vijećnici izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju. 

 

Predsjedatelj poziva nazočne da ustanu, a vijećnicu koja počinje obnašati dužnost da pristupi stolu radi 

davanja svečane prisege, a potom je potpiše. 

 

Predsjedatelj izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnica izjavljuje 

"prisežem" te potpisuje tekst prisege. 
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TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O ODREĐIVANJU DANA NACIONALNIH MANJINA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Tajništvu Županije. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke razmatrao je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključak Odbora sadržan je u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj poziva Gorana Ivanovića, predsjednika Savjeta za nacionalne manjine da se obrati 

vijećnicima. 

 

Potom Goran Ivanović obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (38 za, 1 

suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

O D L U K U 

 

o određivanju Dana nacionalnih manjina 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 016-01/18-01/3 

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

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 

 

 

Nakon toga, predsjedatelj poziva Ahnetku Balatinac da se u ime nacionalnih manjina obrati 

vijećnicima Skupštine. 

 

Potom se Ahnetka Balatinac u ime Kooordinacije nacionalnih manjina zahvaljuje vijećnicima na 

donesenoj Odluci. 

 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

POTPORAMA ZA POTICANJE RAZVOJA PODUZETNIŠTVA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za 

gospodarska pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na 

glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (38 za) te je 

Skupština Županije donijela 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o 

potporama za poticanje razvoja poduzetništva na 

području Osječko-baranjske županije  

 

KLASA: 302-01/18-01/3 

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

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

JEDNOSTAVNOJ NABAVI ROBE, USLUGA I RADOVA TE PROVEDBI 

PROJEKTNIH NATJEČAJA 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 

javnu nabavu. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za 

zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na 

glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (38 za) te je 

Skupština Županije donijela 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o jednostavnoj nabavi 

robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja 

 

KLASA: 030-07/18-01/4 

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

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG IZMJENA AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE 

UČINKOVITOSTI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 

2017. - 2019. GODINE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije. 
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Izmjene Akcijskog plana je predložio Župan. 

 

Prijedlog Izmjena Akcijskog plana su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, 

Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Izmjena Akcijskog 

plana na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Akcijskog plana prihvaćen jednoglasno 

(39 za), te je Skupština Županije donijela 

 

IZMJENE AKCIJSKOG PLANA 

 

energetske učinkovitosti Osječko-baranjske 

županije za razdoblje 2017. - 2019. godine 

 

KLASA: 351-01/18-01/2 

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

 

(Izmjene Akcijskog plana se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 5.) 

 

 

TOČKA 8. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu 

skrb. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (38 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu 

na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 

KLASA: 510-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
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TOČKA 9. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Izvješće je predložio Župan. 
 

Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu 

skrb. 
 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (38 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi  

na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

KLASA: 550-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 

 

TOČKA 10. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 

HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2017. GODINU 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je intendant 

Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. 
 

Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne 

službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 
 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (39 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga 

narodnog kazališta u Osijeku za 2017. godinu 
 

KLASA: 612-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
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TOČKA 11. IZVJEŠĆA O RADU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

   a) IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

   b) GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE 

ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj stavlja na glasovanje rečeni prijedlog. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (37 za). 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za 

ceste Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješća su razmatrali Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za 

gospodarska pitanja i Komisija za javne službe. 
 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće o radu i poslovanju 

Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2017. godini na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (35 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

a)  Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 

poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini 

 

KLASA: 340-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 

 

Predsjedatelj stavlja na glasovanje prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju 

Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen jednoglasno (35 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

b)  Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj 

o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

KLASA: 340-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
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TOČKA 12. IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski 

savjet mladih Osječko-baranjske županije. 
 

Izvješće su razmatrali Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (33 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 

izvršenju Programa rada i Financijskog plana 

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 

KLASA: 402-01/18-01/35 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 

 

TOČKA 13. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo 

za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješće su razmatrali Župan, Odbor za zaštitu sloboda i prava građana, Komisija za javne službe i 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 1 suzdržan), 

te je Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 

KLASA: 500-01/18-01/4 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
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Predsjedatelj određuje stanku od 30 minuta. 
 

 

Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 14. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA 

OBAVLJANJE REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE 

SPAŠAVANJA, STANICE OSIJEK ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatska 

gorska služba spašavanja, Stanica Osijek. 

 

Izvješće su razmatrali Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (38 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba za obavljanje redovite 

djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja, 

Stanice Osijek za 2017. godinu 
 

KLASA: 810-01/18-01/10 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 

 

 

TOČKA 15. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vatrogasna 

zajednica Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne 

službe. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (39 za), te je Skupština 

Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

ostvarenju Programa rada i Financijskog 

plana Vatrogasne zajednice Osječko- 

baranjske županije za 2017. godinu 

 

KLASA: 214-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 

 

 

TOČKA 16. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2016. - 

2020. GODINE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 

Upravnom odjelu za poljoprivredu. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska 

pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (39 za, 2 protiv), te 

je Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

izvršenju Programa unaprjeđenja lovstva na 

području Osječko-baranjske županije u 

razdoblju 2016. - 2020. godine za 2017. godinu 

 

KLASA: 323-01/18-01/4 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 

 

 

TOČKA 17. INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKATA NA POZIV NA DOSTAVU 

PROJEKTNIH PRIJEDLOGA "ENERGETSKA OBNOVA I KORIŠTENJE 

OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE U ZGRADAMA JAVNOG SEKTORA" 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 

Upravnom odjelu za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije. 

 

Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska 

pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Informaciju s predloženim 

Zaključkom na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija s predloženim Zaključkom prihvaćena 

jednoglasno (41 za), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o prijavi 

projekata na Poziv na dostavu projektnih 

prijedloga "Energetska obnova i korištenje 

obnovljivih izvora energije u zgradama 

javnog sektora" 

 

KLASA: 402-07/18-01/32 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 

 

 

TOČKA 18.a) INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKTNOG PRIJEDLOGA ''PROJEKT 

ULAGANJA U ŠKOLSKE OBJEKTE 2'' 

 b) INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKTNOG PRIJEDLOGA 

"REKONSTRUKCIJA (DOGRADNJA) JAVNE GRAĐEVINE DOMA ZA 

STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO - II. FAZA IZGRADNJE" 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj stavlja na glasovanje rečeni prijedlog. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (41 za). 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu i Upravnom odjelu za zdravstvo i 

socijalnu skrb. 

 

Informacije je predložio Župan. 

 

Informacije su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna 

pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Informaciju o prijavi 

Projektnog prijedloga ''Projekt ulaganja u školske objekte 2'' s predloženim Zaključkom na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija s predloženim Zaključkom prihvaćena 

jednoglasno (40 za), te je Skupština Županije donijela 

 

a)  Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

prijavi Projektnog prijedloga  

"Projekt ulaganja u školske objekte 2" 

 

KLASA: 602-01/18-01/13 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 

 

 

Predsjedatelj stavlja na glasovanje Informaciju o prijavi Projektnog prijedloga "Rekonstrukcija 

(dogradnja) javne građevine Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo - II. faza izgradnje" s 

predloženim Zaključkom. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija s predloženim Zaključkom prihvaćena 

jednoglasno (40 za), te je Skupština Županije donijela 

 

b)  Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

prijavi Projektnog prijedloga 

"Rekonstrukcija (dogradnja) javne 

građevine Doma za starije i nemoćne 

osobe Đakovo - II. faza izgradnje" 

 

KLASA: 550-06/18-02/1 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 

 

 

TOČKA 19. INFORMACIJA O PRIJAVI PROJEKTNOG PRIJEDLOGA "ZAŽELI 

POMOĆ U KUĆI" - OSNAŽIVANJE I AKTIVIRANJE ŽENA NA TRŽIŠTU 

RADA 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za gospodarska 

pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Informaciju s predloženim 

Zaključkom na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija s predloženim Zaključkom prihvaćena 

većinom glasova (39 za, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

prijavi Projektnog prijedloga "ZAŽELI 

pomoć u kući" - Osnaživanje i 

aktiviranje žena na tržištu rada 

 

KLASA: 402-09/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 

 

 

TOČKA 20. INFORMACIJA O STANJU I RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA TURIZMA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 

Upravnom odjelu za poljoprivredu i Upravnom odjelu za kontinentalni turizam. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za lokalnu samoupravu, Županijsko povjerenstvo za gospodarski 

razvitak sela, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš. 

 

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (36 za, 2 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju i razvojnim mogućnostima turizma na 

području Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 334-01/18-01/3 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 

 

 

TOČKA 21. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

   a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

VELJAČE DO 28. VELJAČE 2018. GODINE 
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   b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2018. GODINE 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj stavlja na glasovanje rečeni prijedlog. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (38 za). 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u 

Upravnom odjelu za javne financije. 

 

Informacije je predložio Župan. 

 

Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače i od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. 

godine. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene jednoglasno (38 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu za razdoblje 

od 1. veljače do 28. veljače 2018. godine 
 

KLASA: 400-06/18-01/3 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 

b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu za razdoblje 

od 1. ožujka do 31. ožujka 2018. godine 

 

KLASA: 400-06/18-01/7 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
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TOČKA 22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SUDJELOVANJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U PROGRAMU KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA ŽENA I 

PROGRAMU KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA MLADIH HRVATSKE 

BANKE ZA OBNOVU I RAZVITAK 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo. 

 

Zaključak je predložio Župan. 

 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 

gospodarska pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (38 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o sudjelovanju Osječko-baranjske županije 

u Programu kreditiranja poduzetništva žena 

i Programu kreditiranja poduzetništva mladih 

Hrvatske banke za obnovu i razvitak 

 

KLASA: 403-01/18-01/6 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 

 

 

TOČKA 23. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG 

STATUTA JAVNE USTANOVE ŽUPANIJSKE RAZVOJNE AGENCIJE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije. 

 

Zaključak je predložio Župan. 

 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i 

Komisija za javne službe. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zvjezdana Tuma-Pavlov, Ivan Hampovčan, Vladimir 

Šišljagić, Nataša Tramišak, Nedeljko Bosanac i Ivica Čeme. 

 

Potom predsjedatelj zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (28 za, 9 

protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti na 

Prijedlog Statuta Javne ustanove 

Županijske razvojne agencije 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 024-04/18-01/5 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Dragan Vulin, predsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 24. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O STAVLJANJU IZVAN SNAGE ZAKLJUČKA 

O PRIHVAĆANJU DRUŠTVENOG UGOVORA O OSNIVANJU ROBNE 

BURZE D.O.O. ZA TRGOVINU I USLUGE OSIJEK 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 

odjelu za poljoprivredu. 

 

Zaključak je predložio Župan. 

 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za 

gospodarska pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (37 za, 1 

suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o stavljanju izvan snage Zaključka 

o prihvaćanju Društvenog ugovora o 

osnivanju Robne burze d.o.o. 

za trgovinu i usluge Osijek 

 

KLASA: 320-01/18-01/4 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
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TOČKA 25. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

ODLUKU O DOPUNAMA STATUTA GLAZBENE ŠKOLE FRANJE 

KUHAČA OSIJEK, OSIJEK 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Zaključak je predložio Župan. 

 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 

Komisija za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (38 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju prethodne suglasnosti na 

Odluku o dopunama Statuta Glazbene škole 

Franje Kuhača Osijek, Osijek 

 

KLASA: 602-03/18-01/10 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 

 

 

TOČKA 26.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU KOORDINACIJSKE RADNE 

SKUPINE ZA PROVEDBU ZAKONA O ZAŠTITI ŽIVOTINJA I 

IMENOVANJU NJEZINIH ČLANOVA 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 

odjelu za poljoprivredu. 

 

Rješenje je predložio Župan. 

 

Prijedlog Rješenja su razmatrali Komisija za lokalnu samoupravu, Komisija za izbor i imenovanja i 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Rješenja na 

glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (39 za, 1 

suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

a) R J E Š E N J E 

 

o osnivanju Koordinacijske radne skupine 

za provedbu Zakona o zaštiti životinja 

na području Osječko-baranjske županije 

i imenovanju njezinih članova 

 

KLASA: 323-01/18-01/5 

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

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 

 

 

   b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU OSOBE ODGOVORNE ZA 

DOBROBIT ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 

odjelu za poljoprivredu. 

 

Rješenje je predložio Župan. 

 

Prijedlog Rješenja je razmatrala Komisija za izbor i imenovanja. 

 

Zaključak ovog tijela sadržan je u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Rješenja na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (38 za, 1 

suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

b) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju osobe odgovorne 

za dobrobit životinja na području 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 323-01/18-01/6 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 

 

 

TOČKA 27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

RADNIH TIJELA 

   a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 

PREDSJEDNIKA KOMISIJE ZA FINANCIJE I IMOVINSKO-PRAVNA 

PITANJA 
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   b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 

Županije. 

 

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika 

Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja i Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju 

članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije, te predlaže Skupštini 

donošenje rješenja u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara objedinjenu raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog 

Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (37 za, 2 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

a) R J E Š E N J E 

 

o razrješenju i imenovanju predsjednika 

Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja 

 

KLASA: 021-04/18-20/5 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-2 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 

 

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za 

sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 2 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

b)  R J E Š E N J E 

 

o razrješenju i imenovanju članova 

Savjeta za sigurnost prometa na cestama 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 021-04/18-20/6 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-2 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 

 

TOČKA 28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 

PREDSJEDNIKA I ČLANA UPRAVNOG VIJEĆA UPRAVE ZA CESTE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 

Županije. 
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Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i 

člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije te predlaže Skupštini donošenje 

Rješenja u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Rješenja na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (37 za, 2 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o razrešenju i imenovanju predsjednika 

i člana Upravnog vijeća Uprave za 

ceste Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 024-04/18-03/4 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-5 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 

 

 

TOČKA 29. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

MUZEJSKOG VIJEĆA MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 

Županije. 

 

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova 

Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Rješenja na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen jednoglasno (32 za, 6 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o razrješenju i imenovanju 

članova Muzejskog vijeća Muzeja 

likovnih umjetnosti, Osijek 

 

KLASA: 024-04/18-03/5 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-5 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 12,05 sati. 

 

 

KLASA: 021-04/18-02/3 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-9 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin 

 

 

 

 Predsjedatelj 

 

 Ivica Čeme 

 potpredsjednik 

 

 

 

 Zapisničar 

 

Snježana Mihaljević 

 

 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Stjepan Krznarić 

 

 Dejan Liović 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 143,33 minute. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/266845645. 

 

 

Zapisniku 10. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici. 

 

 

http://vimeo.com/2

