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Z A P I S N I K 
 

11. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 29. svibnja 2018. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,04 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Željko Macanić i 

 2. Ivica Mandić. 

 

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

konstatira da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Željko Macanić i Ivica Mandić. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Snježana Mihaljević iz Tajništva Županije. 

 

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

47 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Ivana 

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

Ivica Čeme, 8. Darko Dorkić, 9. Marija Dujić, 10. dr.sc. Lidija Dujmović, 11. Goran Đanić, 12. Marela 

Đurić, 13. Borivoj Eklemović, 14. Renata Forjan, 15. Velimir Golub, 16. Domagoj Hajduković, 17. 

Andrej Jurić, 18. Zoran Kovač, 19. Željko Kovačević, 20. Dejan Liović, 21. Željko Macanić, 22. Ivica 

Mandić, 23. Anđelko Martinčević, 24. Leonora Martinuš, 25. Vjeran Miličić, 26. Marijan Peran, 27. 

dr.sc. Mirko Pešić, 28. Zvonko Pongrac, 29. dr.sc. Ivan Požgain, 30. Vanja Prošić, 31. Nevenka 

Redžep, 32. Sanja Rogoz-Šola, 33. Vinko Ručević, 34. Darijan Rudan, 35. Goran Soldo, 36. dr.sc. 

Željka Šapina, 37. Stipan Šašlin, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Šimundić, 40. Nenad Šinko, 41. dr.sc. 

Vladimir Šišljagić, 42. Damir Tomić, 43. Hrvoje Topalović, 44. Dražen Trcović, 45. Zvjezdana Tuma-

Pavlov, 46. Dragan Vulin i 47. Ivo Zelić. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Dragan Anočić, 2. Hrvoje Duvnjak, 3. Srđan Igali, 4. Stjepan 

Krznarić, 5. Hrvoje Pavković, 6. Zvonko Plavčić, 7. Mirta Prusina i 8. dr.sc. Drago Šubarić. 

 

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. Franjo Kanđera, 

predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine, 8. Nikola Mak, predsjednik Vijeća njemačke 

nacionalne manjine, 9. Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 10. Sandra 

Filipović, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 11. Zlatko Hosu, 

pročelnik Službe za javnu nabavu, 12. Ivana Katavić Milardović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

gospodarstvo, 13. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, 

zaštitu okoliša i prirode, 14. Slavko Marjančević, pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, 15. 

Mladen Pejić, pročelnik Službe za zajedničke poslove, 16. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog 

odjela za javne financije, 17. Sabina Režić, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 

18. Tatjana Roth Gjurinovac, pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni turizam, 19. dr.sc. Ivana 

Stanić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 20. Nataša Tramišak, pročelnica 

Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije, 21. Silva Wendling, 

pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, 22. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje 

revizije Osječko-baranjske županije, 23. Maja Alduk Šakić, pomoćnica tajnika Županije, 24. Saša 

Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 25. Ivana Gusak Galić, administrativna tajnica u Tajništvu 

Županije, 26. Vjekoslava Jedinak, viša savjetnica u Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, 27. 

Ivan Karalić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 28. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika 
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Upravnog odjela za javne financije, 29. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika 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. Željko Andraši, ravnatelj Agencije za obnovu osječke Tvrđe, 35. Marko Đukić, ravnatelj 

Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, 36. Tihomir Glavaš, 

ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 37. Ivo Grgić, tajnik Zajednice tehničke kulture 

Osječko-baranjske županije, 38. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-

baranjske županije, 39. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije, 40. 

Milan Kamenko, direktor Ekos-a d.o.o. Osijek, 41. Kristina Kuduz, Muzej likovnih umjetnosti Osijek, 

42. Davor Mikulić, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Osječko-baranjske županije, 43. Sanda Pašuld, predsjednica Muzejskog vijeća Muzeja likovnih 

umjetnosti Osijek, 44. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje 

d.o.o., 45. Nina Šatvar, Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, 46. Donna Šimatić, predsjednica 

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, 47. Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog 

narodnog kazališta u Osijeku, 48. Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra 

Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, 49. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku 

Osijek, 50. Dijana Vojnović, Muzej likovnih umjetnosti Osijek, 51. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik 

u Službi za zajedničke poslove, 52. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije 

i 53. 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. 

 

Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. 

 

Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog reda koji je naknadno dopunjen točkama: 

32. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 

2017. godinu 

33.a) Prijedlog za razrješenje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

     b) Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

 

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

reda, da ih podnesu. 

 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP-a predlaže da se s dnevnog reda skine točka 3. 

Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije. 

 

Nedeljko Bosanac predlaže da se s dnevnog reda sjednice skine točka 29. Prijedlog Zaključka o 

sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu istraživanja, razvoja, inovacija i promocije 

informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihove primjene u razvoju inovativnog i konkurentnog 

gospodarstva. 

 

Predsjednik određuje stanku, na zahtjev Župana, od 5 minuta. 
 

Nakon stanke za riječ se javio Nedeljko Bosanac. 

 

Budući da je Nedeljko Bosanac odustao od svog prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim 

glasovanjem izjasne o prijedlogu vijećnika Domagoja Hajdukovića da se s dnevnog reda povuče točka 

3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (7 za). 
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Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu s 

naknadno dopunjenim točkama 32. i 33.a) i b). 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (40 za, 5 protiv, 2 

suzdržana) utvrđen sljedeći 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

 1. Usvajanje zapisnika 10. sjednice Skupštine Županije 

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 3. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 

 4. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. 

 godinu 

 5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

 a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. 

godinu i projekcija za 2019. i 2020. godinu 

 b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu 

 6. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

 7. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

 8. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu 

 9. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije 

 za 2018. godinu 

10. Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

 nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini 

11.a) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda 

     b) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek 

     c) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac 

12. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog 

 narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022. godine 

13. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. 

 godini 

14. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju opremanja Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, 

 Osijek 

15. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske 

 županije za 2017. godinu  

16. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

17. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu  

18. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

19. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

20. Izvješće o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

21. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-

baranjske županije za 2017. godinu 

22. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2017. godini 

23. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe 

za 2017. godinu 

24. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2017. godinu 
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25. Izvješće o radu EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom, Osijek za 2017. godinu 

26. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji 

Miholjac za 2017. godinu 

27. Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za 

međunarodnu i regionalnu suradnju za 2017. godinu 

28. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i 

srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije 

29. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u projektu istraživanja, 

razvoja, inovacija i promocije informacijsko-komunikacijskih tehnologija i njihove primjene u 

razvoju inovativnog i konkurentnog gospodarstva 

30. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu 

"Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI 

(TOGETHER WE STAND)" 

31. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Trgovačke i komercijalne škole ''Davor Milas'', Osijek 

32. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za 

2017. godinu 

33.a) Prijedlog za razrješenje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

     b) Prijedlog za imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 10. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 10. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 10. sjednice na 

glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 10. sjednice Skupštine prihvaćen 

jednoglasno (42 za). 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 10. sjednice Stjepana Krznarića i Dejana Liovića 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. 

 

Lidija Dujmović postavlja pitanje vezano uz sufinanciranje izgradnje niskoenergetskih kuća. Ima li 

javnih natječaja za dobivanje potpore i koji su uvjeti za prijavu. Moli pisani odgovor. 

 

Domagoj Hajduković iznosi inicijative vezane uz problematiku nesnosnog smrada koji se s polja i 

farmi širi prigradskim naseljem Kuševac i Gradom Đakovom. Prema njegovim navodima inspektori 

državnog inspektorata su utvrdili nakon izlaska na teren da će taj smrad nestati za jedan dan no to se 

nije dogodilo. Traži od župana da se založi kod firmi koje se bave ovim poljoprivrednim aktivnostima 

kako bi se poštovali higijenski i sanitarni standardi. Druga inicijativa je vezana uz upravu šuma 

Našice. Zagrebačke kuloarske priče kažu kako bi se rasformirala šumarija Našice, dio bi se pripojio 

osječkoj šumariji, a drugi dio virovitičko-podravskoj. Zbog šumarske tradicije i važnosti Uprave šuma 

za Grad Našice traži od župana da se zauzme protiv takve odluke. 



 5 

Nedeljko Bosanac upozorava na važnost završetka Koridora Vc u punom profilu i spoju s autocestom 

Slavonika do 2020. godine što ima izniman gospodarski značaj za gradove i sela u Slavoniji i Baranji, 

a to se u Gradu Osijeku dočekuje potpuno nespremno. Gradska i županijska strategija razvoja 

zastarjele su i ne daju odgovor gospodarskog rasta i razvoja. Posebno je neprimjenjiva gradska 

strategija pod naslovom "Od industrijskog do inteligentnog Grada", konstatira vijećnik Bosanac. S 

obzirom na veliki broj putnika koji će bitno utjecati na sveukupnu sliku Grada Osijeka, potrebno je 

stvoriti posve novu vizuru Grada odnosno urgentno pokrenuti rekonstituciju Grada kako bi se 

prilagodili svim benefitima koje nam donosi ova cesta. Pitanje glasi u kojoj mjeri je župan započeo 

razgovore s gradonačelnikom Grada Osijeka i drugih gradova županije u svezi završetka Slavonike do 

2020. godine. 

 

Goran Đanić komentirao je novi Zakon o zaštiti životinja koji određuje nove financijske obaveze za 

jedinice lokalne samouprave. Svaka općina je dužna sklopiti ugovor sa skloništem koje je registrirano, 

a kojeg mi nemamo na području Osječko-baranjske županije, a također sukladno Zakonu i Županija 

mora imati jedno registrirano sklonište. Zaključno, 42 jedinice lokalne samouprave osim Grada 

Osijeka i Belog Manastira su u prekršaju. Prijedlog je da se Županija uključi kao osnivač ili na drugi 

način u rješavanje ovakve institucije koja bi bila nadležna za područje cijele Županije. 

 

Denis Ambruš postavlja pitanje koliko kućanstava u selima nema žitelja odnosno stanovnika. Predlaže 

da se ovaj podatak u suradnji s gradonačelnicima i načelnicima pripremi za prvu jesensku sjednicu 

Skupštine Osječko-baranjske Županije. Na osnovu tog mrtvog kapitala možemo napraviti iskorak kroz 

prenamjenu tih objekata prema određenim zanatima i obrtima sa subvencijama Europske unije s 

kojima možemo razvijati specijalizirane centre. Tu navodi tri komponente regije o kojima pri tom 

moramo voditi brigu, infrastrukturna mreža, centralitet naselja i gustoća stanovništva. Moli pripremu 

ovog dokumenta u pisanoj formi. 

 

Ivica Mandić postavlja pitanje vezano uz izgradnju Ekonomske škole u Gradu Đakovu i napominje da 

je u Proračunu Županije planirano 100 tisuća kuna za tu namjenu. Postavlja pitanje u kojoj fazi je taj 

projekt s obzirom da je Grad Đakovo osigurao zemljište za njezinu izgradnju. Drugo pitanje vezano je 

uz centre izvrsnosti za koje je resorno ministarstvo tijekom svibnja dalo naputke da se mogu osnivati i 

da je Županija predvidjela određena sredstva. Tu apelira da se što veći broj osoba, mlada obiteljska 

poljoprivredna gospodarstva, svi koji imaju uvjeta uključe u njihov rad pogotovo tamo gdje budu 

centri za poljoprivredu gdje smatra da će biti veliki interes. Tu predlaže da Županija poduzme sve 

aktivnosti kako bi centri počeli funkcionirati od jeseni ove godine. 

 

Vinko Ručević predlaže inicijativu suzbijanja broja komaraca na području Osječko-baranjske 

županije. S obzirom da se zakonskim propisima omogućavaju različiti načini tretiranja komaraca 

vijećnik inzistira da se ispitaju sve mogućnosti učinkovitog suzbijanja velikog broja komaraca i da se 

u ovaj projekt uključi Vlada Republike Hrvatske. 

 

Andrej Jurić pozdravlja dolazak novih investitora u našu Županiju, al bez da to sufinanciraju porezni 

obveznici, pa da pojedini prikupljaju bodove na tome kao što je to slučaj s Gradom Osijekom iz kojeg 

je veliki broj ljudi iselio. Stoga, smatra da Županija kao institucija ne bi trebala podržavati rad 

gradonačelnika Grada Osijeka koji tako funkcionira. S obzirom da je korupcija izuzetno prisutna u 

društvu iznosi prijedlog da Županija osnuje antikorupcijsko povjerenstvo.  

 

Ivica Šimundić nadovezao se na vijećnika Ivicu Mandiću i postavio pitanja hoće li se Županija 

uključiti u javni poziv za kandidiranje ustanova za strukovno obrazovanje za imenovanje Regionalnih 

centara kompetentnosti, kakvi su rezultati naših škola, jesu li odabrane škole i ako jesu koje su to 

škole. Postavlja također pitanje kako će Županija u navedenom pomoći te kako će Županija pomoći da 

se ta sredstava iskoriste ne samo za školstvo već i za gospodarstvo. Smatra da bi nam prioritet morala 

biti bar jedna srednja škola izvan Osijeka koja je to zaslužila svojim rezultatima, a to je prema njegovu 

mišljenja Srednja strukovna škola Antun Horvat Đakovo. 
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Zvonko Pongrac postavlja pitanje vezano za rekonstrukciju i proširenje županijske ceste između 

Šumarine i Luča u Općini Petlovac. 

 

Sanja Rogoz-Šola također ističe problem zagađenja zraka u prigradskom naselju Kuševac, a problem 

se proširio i na centar Grada Đakova. Napominje da određene farme proizvode ovo zagađenje zbog 

čega je život u Kuševcu postao nemoguć i gdje ljudi već imaju i zdravstvene probleme zbog toga. 

Moli župana i stručne službe da se zajedno s gradonačelnikom Grada Đakova uključe u rješavanje 

ovog problema. 

 

Ivo Zelić  postavlja pitanje u kojoj je fazi obilaznica oko Petrijevaca. 

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali Župan Ivan Anušić i Tihomir Glavaš. 

 

Za raspravu se javio vijećnik Domagoj Hajduković koji je istaknuo da problem zagađenja zraka u 

Kuševcu postoji permanentno, ali je eskalirao u posljednjih tjedan dana, stoga moli župana da se 

svojim autoritetom uključi u rješavanje ovog problema. 

 

Nakon toga više nije bilo dodatnih pitanja. 
 

 

TOČKA 3. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O UPRAVNIM TIJELIMA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

Tajništvu Županije. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

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

javne službe i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Domagoj Hajduković i Ivan Hampovčan. 

 

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

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (33 za, 7 

protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o dopunama Odluke o 

upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 
 

KLASA: 023-01/18-01/5 

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

 

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

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

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

odjelu za javne financije. 
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Godišnji izvještaj je predložio Župan. 

 

Prijedlog Godišnjeg izvještaja razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključak Komisije sadržan je u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno 

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

Godišnjeg izvještaja. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Godišnjeg izvještaja prihvaćen većinom glasova 

(37 za, 4 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 
KLASA: 400-06/18-01/8 

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

 

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

 

TOČKA 5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 

2018. GODINU 

 a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 

2019. I 2020. GODINU 

 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za javne financije. 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna predložio je Župan. 

 

Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno 

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjednik otvara objedinjenu raspravu. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke 

o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 

2020. godinu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (33 za, 7 

protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

a) O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

i projekcija za 2019. i 2020. godinu 
 

KLASA: 400-06/18-01/5 

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

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

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu. 
 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 5 

protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

b)  O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu 

 

KLASA: 400-06/18-01/5 

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

 

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

 

 

Predsjednik određuje stanku do 11,20 sati. 
 

 

Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 6. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

DJELATNOSTI ZDRAVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 

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

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba predložio je Župan. 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba razmatrali su Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su primili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

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

i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 

glasova (31 za, 3 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

I Z M J E N E  I  D O P U N E  P R O G R A M A 

 

javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

 

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

 

KLASA: 500-01/18-01/6 

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

 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 

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

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Izmjene i dopune Programa javnih potreba predložio je Župan. 
 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba razmatrali su Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 

(33 za, 3 protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2018. godinu 
 

KLASA: 550-01/18-01/3 

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

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 

TOČKA 8. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 

GODINU 
 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Izmjene i dopune Programa javnih potreba predložio je Župan. 

 

Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba razmatrali su Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

i dopuna Programa javnih potreba u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 

glasova (33 za, 3 protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 
 

KLASA: 602-01/18-01/17 

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

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 7.) 
 

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 

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

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

Izmjene programa javnih potreba predložio je Župan. 
 

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba razmatrali su Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

Programa javnih potreba u kulturi. 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 

(34 za, 3 protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PROGRAMA 
 

javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 
 

KLASA: 612-01/18-01/6 

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

 

(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 8.) 
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TOČKA 10. PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 

IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2018. 

GODINI 

 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Plan je predložio Župan. 

 

Prijedlog Plana razmatrali su Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 

školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (33 za, 3 

protiv), te je Skupština Županije donijela 

P  L  A  N 

 

rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu 

Osječko-baranjske županije u 2018. godini 

 

KLASA: 602-01/18-01/16 

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

 

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

 

 

TOČKA 11.a) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIONICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

ODVODNJA D.D. DARDA 

 b) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIONICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

VUKA D.D. OSIJEK 

 c) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIONICA TRGOVAČKOG DRUŠTVA 

KARAŠICA-VUČICA D.D. DONJI MIHOLJAC 

 

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (36 za). 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za javne financije. 

 

Odluke je predložio Župan. 
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Prijedloge odluka razmatrali su Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 

za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

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

o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

a) O D L U K U 
 

o prodaji dionica trgovačkog društva 

Odvodnja d.d. Darda 

KLASA: 024-02/18-01/5 

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

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. 

Osijek. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

b) O D L U K U 
 

o prodaji dionica trgovačkog društva 

Vuka d.d. Osijek 
 

KLASA: 024-02/18-01/6 

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

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

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Karašica-

Vučica d.d. Donji Miholjac. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

c) O D L U K U 
 

o prodaji dionica trgovačkog društva 

Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac 
 

KLASA: 024-02/18-01/7 

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

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 

TOČKA 12. PRIJEDLOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG 

PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG OKVIRA HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA RAZDOBLJE OD 2019. DO 2022. GODINE 

 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Sporazum je predložio Župan. 

 

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

Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog narodnog kazališta 

u Osijeku za razdoblje od 2019. do 2022. godine. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Sporazuma prihvaćen jednoglasno (37 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o 

utvrđivanju osnovnog programskog i 

financijskog okvira Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku za razdoblje 

od 2019. do 2022. godine 

 

KLASA: 612-01/18-01/8 

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

 

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

 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG I. ANEKSA UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG 

NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2018. GODINI 

 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

I. Aneks Ugovora predložio je Župan. 

 

Prijedlog I. Aneksa Ugovora razmatrali su Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 

Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog I. Aneksa Ugovora na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog I. Aneksa Ugovora prihvaćen većinom glasova 

(35 za, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Prijedloga 

I. Aneksa Ugovora o financiranju 

Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku u 2018. godini 

 

KLASA: 612-01/18-01/7 

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

 

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

 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOG UGOVORA O SUFINANCIRANJU OPREMANJA CENTRA ZA 

ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, 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. 

 

Ugovor je predložio Župan. 

 

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

za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (36 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o 

sufinanciranju opremanja Centra za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek 
 

KLASA: 402-07/18-01/37 

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

 

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

 

 

TOČKA 15. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU  

 

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

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

 

Izvješće je predložio Župan. 
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Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Odbor za prosvjetu, 

kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Izvješće s predloženim 

Zaključkom na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće s predloženim Zaključkom prihvaćeno većinom 

glasova (33 za, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

izvršenju Programa javnih potreba u školstvu 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

 

KLASA: 602-01/18-01/15 

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

 

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

 

 

TOČKA 16. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI  

 

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

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

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Odbor za prosvjetu, 

kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (33 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

KLASA: 612-01/18-01/5 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
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TOČKA 17. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 

KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU  

 

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

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu i Zajednici tehničke kulture Osječko-

baranjske županije. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Odbor za prosvjetu, 

kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

KLASA: 630-01/18-01/1 

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

 

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

 

 

TOČKA 18. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Športska 

zajednica Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješće su razmatrali Župan, Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Odbor za 

prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-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 Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa javnih potreba u sportu na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

KLASA: 620-01/18-01/2 

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

 

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

 

 

TOČKA 19. IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. 

GODINI 

 

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

javnu nabavu. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

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

 

Zaključak ovoga tijela sadržan je u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o javnoj 

nabavi Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 

KLASA: 406-09/18-01/19 

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

 

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

 

TOČKA 20. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA FINANCIRANJA PROGRAMSKIH 

AKTIVNOSTI UDRUGA SREDSTVIMA PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

 

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

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

kulturu. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Odbor za prosvjetu, 

kulturu i znanost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna 

pitanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima 

Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini 
 

KLASA: 402-01/18-01/54 

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

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

TOČKA 21. IZVJEŠĆE O RADU I AKTIVNOSTIMA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA 

DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatski 

Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija 

za financije i imovinsko-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 Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik 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 

radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa 

Društva Crvenog križa Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 
 

KLASA: 550-05/18-01/1 

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

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 

TOČKA 22. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU 

REHABILITACIJU OSIJEK U 2017. GODINI 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Centar za 

profesionalnu rehabilitaciju Osijek. 
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Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija 

za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (37 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

radu i poslovanju Centra za profesionalnu 

rehabilitaciju Osijek u 2017. godini 
 

KLASA: 562-01/18-01/1 

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

 

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

 

TOČKA 23.  IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO 

IZVJEŠĆE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Agencija za 

obnovu osječke Tvrđe. 

 

Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o realizaciji 

Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za 

obnovu osječke Tvrđe za 2017. godinu 

 

KLASA: 373-01/18-01/1 

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

 

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

 

TOČKA 24. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I RADU ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK 

ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za 

informatiku Osijek. 
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Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za javne službe i Komisija za financije i imovinsko-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 Izvješće na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju i radu Zavoda za informatiku 

Osijek za 2017. godinu 
 

KLASA: 650-01/18-01/1 

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

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 

 

TOČKA 25. IZVJEŠĆE O RADU EKOS D.O.O. ZA GOSPODARENJE OTPADOM, 

OSIJEK ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je EKOS d.o.o. 

za gospodarenje otpadom, Osijek. 

 

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

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 Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 

o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek 

za 2017. godinu 
 

KLASA: 024-02/18-01/2 

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

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

 

TOČKA 26. IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 

LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2017. 

GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Miholjački 

poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o., Donji Miholjac. 
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Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (37 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

radu Miholjačkog poduzetničkog centra 

Lokalne razvojne agencije d.o.o., 

Donji Miholjac za 2017. godinu 
 

KLASA: 024-02/18-01/4 

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

 

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

 

 

TOČKA 27. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE 

AGENCIJE SLAVONIJE I BARANJE D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I 

REGIONALNU SURADNJU ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna 

razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu i regionalnu suradnju, Osijek. 

 

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

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik 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 radu i 

poslovanju Regionalne razvojne agencije 

Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu 

i regionalnu suradnju za 2017. godinu 

 

KLASA: 024-02/18-01/3 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
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TOČKA 28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU KNJIGOVODSTVENE 

VRIJEDNOSTI OPREME I OBJEKATA OSNOVNIM I SREDNJIM 

ŠKOLAMA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Rješenje je predložio Župan. 

 

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

prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili 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 jednoglasno (37 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti 

opreme i objekata osnovnim i srednjim školama 

s područja Osječko-baranjske županije 
 

KLASA: 602-01/18-01/14 

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

 

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

 

 

TOČKA 29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SUDJELOVANJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U PROJEKTU ISTRAŽIVANJA, RAZVOJA, INOVACIJA I 

PROMOCIJE INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKIH TEHNOLOGIJA I 

NJIHOVE PRIMJENE U RAZVOJU INOVATIVNOG I KONKURENTNOG 

GOSPODARSTVA 

 

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

odjelu za gospodarstvo. 

 

Zaključak je predložio Župan. 

 

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

Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Nedeljko Bosanac. 

 

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

glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (26 za, 5 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o sudjelovanju Osječko-baranjske županije 

u projektu istraživanja, razvoja, inovacija 

i promocije informacijsko-komunikacijskih 

tehnologija i njihove primjene u razvoju 

inovativnog i konkurentnog gospodarstva 
 

KLASA: 381-02/18-01/1 

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

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

 

TOČKA 30. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PARTNERSTVA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U PROJEKTU "MULTISEKTORSKI PRISTUP 

OBNOVI OKOLIŠA NAKON KATASTROFE - ZAJEDNO SMO JAČI 

(TOGETHER WE STAND)" 

 

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

zajedničke poslove. 

 

Zaključak je predložio Župan. 

 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za 

financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili 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 (33 za), te je 

Skupština Županije donijela 

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)" 
 

KLASA: 910-01/18-01/1 

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

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

TOČKA 31. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA TRGOVAČKE I 

KOMERCIJALNE ŠKOLE ''DAVOR MILAS'', 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. 



 24 

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. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili 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 (33 za), te je 

Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 

na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Trgovačke i komercijalne škole 

''Davor Milas'', Osijek 
 

KLASA: 602-03/18-01/22 

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

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 

 

TOČKA 32. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 

MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Muzej 

likovnih umjetnosti, Osijek. 

 

Izvješća su razmatrali Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za javne službe i 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

da Skupština ne prihvati Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek za 2017. godinu i zaključke radnih tijela sadržane u Izvješću podijeljenom prije 

sjednice. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je zaključak prihvaćen većinom glasova (29 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 

Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek za 2017. godinu 
 

KLASA: 612-05/18-01/1 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
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TOČKA 33.a) PRIJEDLOG ZA RAZRJEŠENJE RAVNATELJICE MUZEJA LIKOVNIH 

UMJETNOSTI, OSIJEK 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Muzejsko 

vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek. 
 

Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je prijedlog Muzejskog vijeća i utvrdila tekst Prijedloga 

Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek te predlaže Skupštini, da ukoliko 

prihvaća prijedlog Muzejskog vijeća, donese Rješenje u predloženom tekstu. 
 

Temeljem članka 44. stavka 3. Zakona o ustanovama, prije donošenja odluke o razrješenju, ravnatelju se 

mora dati mogućnost da se izjasni o razlozima za razrješenje. 
 

S obzirom da ravnateljica nije nazočna na sjednici predsjednik otvara raspravu. 
 

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

razrješenje ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek i donošenje Rješenja u predloženom 

tekstu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (25 za, 9 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 

 

o razrješenju ravnateljice 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

 

KLASA: 024-04/18-02/2 

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

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 

 b) PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠITELJICE DUŽNOSTI RAVNATELJA 

MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Muzejsko 

vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek. 
 

Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je prijedlog Muzejskog vijeća i utvrdila tekst Prijedloga 

Rješenja o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek te predlaže 

Skupštini, da ukoliko prihvaća prijedlog Muzejskog vijeća, donese Rješenje u predloženom tekstu. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

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

imenovanje vršiteljice dužnosti ravnatelja Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek i donošenje Rješenja u 

predloženom tekstu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (26 za, 9 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju vršiteljice dužnosti ravnatelja 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
 

KLASA: 024-04/18-02/3 

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

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 12,13 sati. 

 

 

KLASA: 021-04/18-02/4 

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

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin 

 

 

 

 Zapisničar 

 

Snježana Mihaljević 

 

 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Željko Macanić 

 

 Ivica Mandić 

 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 146,08 minuta. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/273654746. 

 

 

Zapisniku 11. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/2

