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Osijek, 5. srpnja 2018.

ZAPISNIK
12. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 5. srpnja 2018. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I
Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,03 sata.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Anđelko Martinčević i
2. Leonora Martinuš.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu,
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (49 za), te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani
Anđelko Martinčević i Leonora Martinuš.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Snježana Mihaljević iz Tajništva Županije.
Budući da su vijećnici u Skupštini Osječko-baranjske županije Domagoj Hajduković i Damir Tomić
stavili mandat vijećnika u mirovanje, a politička stranka SDP odredila je Sašu Lamzu i Gordanu
Stjepanović za njihove zamjenike, o čemu ćete biti obaviješteni Izvješćem Mandatne komisije, izvršit
ćemo prozivku s tako izmijenjene liste vijećnika.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
49 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. Srđan Igali, 19. Andrej Jurić, 20. Zoran Kovač, 21. Željko Kovačević, 22. Stjepan Krznarić,
23. Dejan Liović, 24. Željko Macanić, 25. Ivica Mandić, 26. Anđelko Martinčević, 27. Leonora
Martinuš, 28. Vjeran Miličić, 29. Marijan Peran, 30. Zvonko Plavčić, 31. Zvonko Pongrac, 32. dr.sc.
Ivan Požgain, 33. Vanja Prošić, 34. Mirta Prusina, 35. Nevenka Redžep, 36. Sanja Rogoz-Šola, 37.
Vinko Ručević, 38. Darijan Rudan, 39. Goran Soldo, 40. Gordana Stjepanović, 41. Stipan Šašlin, 42.
Jovo Šijan, 43. Ivica Šimundić, 44. dr.sc. Vladimir Šišljagić, 45. Hrvoje Topalović, 46. Dražen
Trcović, 47. Zvjezdana Tuma-Pavlov, 48. Dragan Vulin i 49. Ivo Zelić.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Saša Lamza, 2. Hrvoje Pavković, 3. dr.sc. Mirko Pešić, 4. dr.sc.
Željka Šapina, 5. Nenad Šinko i 6. dr.sc. Drago Šubarić.
Ostali nazočni:
1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječkobaranjske 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. Jovan Jelić, predsjednik
Vijeća srpske 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. Ivana Katavić Milardović, v.d.
pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, 12. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog
odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 13. Slavko Marjančević, pročelnik Upravnog
odjela za ruralni razvoj, 14. Mladen Pejić, pročelnik Službe za zajedničke poslove, 15. Sabina Režić,
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 16. Tatjana Roth Gjurinovac, pročelnica
Upravnog odjela za kontinentalni turizam, 17. Nataša Tramišak, pročelnica Upravnog odjela za
investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije, 18. Suzana Tretinjak, v.d. pročelnika Službe
unutarnje revizije, 19. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, 20. Maja Alduk
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Šakić, pomoćnica tajnika Županije, 21. Marinko Bašurić, viši savjetnik u Službi za javnu nabavu, 22.
Dražen Bogdan, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i fondove
Europske unije, 23. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 24. Ružica Gverieri, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 25. Ivan Karalić, viši savjetnik u Tajništvu
Županije, 26. Suzana Kovačić, zamjenica pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje i
graditeljstvo, 27. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 28.
Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 29. Andreja Mađarević Bilić, viša savjetnica u
Tajništvu Županije, 30. Matea Mamić, administrativna tajnica u Tajništvu Županije, 31. Željka
Panjaković, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 32. Svjetlana Rauš,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 33. Snježana
Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 34. Sarafina Zelić-Kos,
viša savjetnica u Tajništvu Županije, 35. dr.sc. Pero Aračić, upravitelj HAZU Zavoda za znanstveni i
umjetnički rad u Đakovu, 36. Damir Farkaš, Našički vodovod d.o.o., 37. Darko Galović, pomoćnik
ravnatelja Zavoda za informatiku Osijek, 38. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječkobaranjske županije, 39. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije, 40. Dubravka Herceg, Vuka d.d. Osijek, 41. Milan Kamenko, direktor Ekos-a d.o.o. Osijek,
42. Zvonimir Klobučar, zamjenik direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o.,
43. Davor Mikulić, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije, 44. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i
Baranje d.o.o., 45. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove, 46. Hrvoje
Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije i 47. 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 novom točkom 1.
tako da dosadašnje točke od 1. do 16. postaju točke 2. do 17., te se dodaju točke 18. i 19. kako slijedi:
1.
Izvješće Mandatne komisije
18.a) Prijedlog Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Osječko-baranjske županije
b) Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice
19.
Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u
Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva
poduzetništva i obrta
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog
reda, da ih podnesu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
prijedlogu dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (49 za) utvrđen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3
4.
5.
6.
7.

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Prijedlog Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2017. godini
Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2017. godinu
Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
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8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
a)

b)

15.
16.

17.
18.a)
b)
19.

Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije u 2018. godini
Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018.
godinu i projekcije za 2019. i 2020. godinu
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2017. 2022. godine na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2017. godini
Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječkobaranjske županije u 2017. godini
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2018.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2018.
godine
Prijedlog Rješenja o osnivanju Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije
za distribuciju plina na području Općine Erdut i imenovanju njegovih članova
Prijedlog Rješenja o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju Koordinacijske radne skupine za
provedbu Zakona o zaštiti životinja na području Osječko-baranjske županije i imenovanju
njezinih članova
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječkobaranjske županije
Prijedlog Izmjena Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije Našice
Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u
Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva
poduzetništva i obrta

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Dragana Anočića da podnese Izvješće.
Dragan Anočić, predsjednik Mandatne komisije podnosi
IZVJEŠĆE
KLASA: 021-04/18-06-3
URBROJ: 2158/1-01-05-18-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i konstatira da je Skupština primila na
znanje Izvješće Mandatne komisije, a dužnost vijećnika počinju obnašati Saša Lamza i Gordana
Stjepanović.
Temeljem Poslovnika Skupštine Županije prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred
predsjednikom daju svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon toga vijećnici
izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju.
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Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a s obzirom da Saša Lamza nije nazočan, poziva vijećnicu
Gordanu Stjepanović koja počinje obnašati dužnost da pristupi stolu radi davanja svečane prisege, a
potom je potpiše.
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnica izjavljuje
"prisežem" te potpisuje tekst prisege.
TOČKA 2.

USVAJANJE ZAPISNIKA 11. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 11. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik stavlja tekst zapisnika 11. sjednice na
glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 11. sjednice Skupštine prihvaćen
jednoglasno (49 za).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 11. sjednice Željka Macanića i Ivicu Mandića da poslije
sjednice potpišu zapisnik.
TOČKA 3.

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.
Ivica Mandić predlaže inicijativu po pitanju dolaska kompanije Ericsson Nikola Tesla u Grad Osijek.
Pri tom upozorava da moramo stvarati pozitivno okruženje za sve inicijative koje nam omogućuju
nova zapošljavanja osobito u visoko akumulativnim proizvodnjama. Konkretno u ovom projektu
imamo i podršku Vlade Republike Hrvatske da se u Osijeku izgradi IT park. Predlaže da svaka
jedinica lokalne i područne samouprave ima osobu koja će biti zadužena za praćenje velikih investicija
odnosno na dispoziciji investitorima.
Nedeljko Bosanac podsjeća da je na prvoj sjednici Skupštine Županije postavio pitanja vezana uz
izgled zgrade Županije, ulice i parkirališta. Zanima ga stanje tog projekta. Također postavlja pitanje je
li moguće da se do 2020. godine obnovi ovojnica zgrade i pripadajuće parkiralište uz zgradu Županije.
Konstatira da bi obnova zgrade Županije zajedno s obnovom zgrade Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku imala snažnu političku, ali i gospodarsku poruku o novom početku nakon desetogodišnje
stagnacije i propadanja. Drugo pitanje je vezano uz demografiju. Predlaže novi odjel Županije čija bi
zadaća bila istražiti uzroke i posljedice iseljavanja domaćeg stanovništva kao i kretanje i razmještanje
migranata na području Osječko-baranjske županije. Zanima ga postoji li mogućnost za osnivanje
odjela za demografiju i migracije u Županiji.
Stjepan Krznarić postavlja pitanje vezano uz privlačenje sredstava iz EU fondova. Upozorava na
izvješće Državne revizije koje se odnosi na korištenje sredstava iz EU fondova, a koje je predano u
saborsku proceduru. Proizlazi da su podaci totalno porazni i alarmantni. Pri tom iznosi i konkretne
brojke. Zaključuje da ukoliko se ne ubrzaju projekti propast će na stotine milijuna eura koje je
Bruxelles odobrio za razdoblje 2014.-2020., a što se može reflektirati i na projekte u Osječkobaranjskoj županiji. Zanima ga što župan namjerava učiniti da iskoristivost europskih fondova bude
značajno veća pogotovo vezano za projekte na području Osječko-baranjske županije.
Srđan Igali postavlja pitanje dokle se došlo sa projektom izgradnje kružnog toka u Bizovcu, lokacija
županijska cesta Bizovac-Novaki, a za koju je napravljena projektno-tehnička dokumentacija.
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Zvonko Plavčić postavlja pitanje dokle se došlo sa projektom izgradnje kružnog toka na đakovačkoj
obilaznici na raskrižju prema Požegi.
Marija Čačić postavlja pitanje koje se odnosi na palijativnu skrb u našoj Županiji. Potrebe Županije za
palijativom su 25 kreveta, a imamo ih samo 10. Vijećnica Čačić upozorava da smo izrazito stara
Županija gledajući dobne skupine. Zanima ju koliko se župan u prvih godinu dana svoga mandata
imao prilike baviti ovom problematikom i možemo li u narednih godinu dana očekivati neku
konkretnu inicijativu vezano uz palijativnu skrb.
Marija Dujić, zanima ju ima li župan informacije o kretanju migranta na području Osječko-baranjske
županije u prvih 6 mjeseci ove godine te kakva je politika Županije po tom pitanju.
Denis Ambruš predlaže inicijativu jačanja prometne dostupnosti odnosno naših turističkih područja
vezanih uz Podunavlje. Smatra da je potrebna primjerena prometna dostupnost na način da se
osiguraju besplatne prometne linije između Grada Osijeka i Općine Erdut svaki vikend, od Tvrđe u
Osijeku do vinorodnih područja u Erdutu.
Marko Bogatić predlaže da se pokrene projekt izgradnje obilaznice u Gradu Belom Manastiru s
obzirom da je na tom dijelu promet kamiona velik, a svi prolaze kroz središte Grada.
Vladimir Šišljagić podsjeća na nastanak svjetske krize slijedom toga i na krizu u Hrvatskoj odnosno
konkretno na Agrokor, a s tim u svezi osobito ga zanima situacija u tvrtki Belje d.d.. Zanima ga stanje
u svim tvrtkama iz sustava Agrokor na području Slavonije i Baranje. Belje konkretno ima preko 20
tisuća hektara poljoprivrednog zemljišta u koncesiji. Također ga zanima što je s novcem koji je
Županija dobila sudskim sporom za zakup zemljišta. Ima informacije da je revizija vratila cijeli slučaj
na ponovno odlučivanje sudu, a to bi prema njegovu mišljenju također moglo biti posljedica situacije u
Agrokoru. Predlaže da na prvoj narednoj sjednici imamo informaciju o tome što se događa sa Beljem i
PIK-om Vinkovci.
Andrej Jurić nastavno na nedavnu tragediju djelatnika Vodovoda Osijek u Čepinu traži pisano
očitovanje župana i PU Osječko-baranjske te ga zanima kako župan komentira činjenicu da Uprava
nije dala neopozive ostavke.
Sanja Rogoz-Šola navodi da se navršila godina dana od raspisivanja javnog poziva u okviru
operativnog programa učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. program zapošljavanja žena ZAŽELI.
Slijedom toga postavlja pitanje koliko je projekata odobreno na području naše Županije odnosno
koliko se osoba zaposlilo.
Mirta Prusina navodi da je nedavno ministar turizma Gari Cappelli posjetio Osječko-baranjsku
županiju te da je potpisan sporazum o suradnji na kreiranju i promociji turističkog branda Slavonija.
Zanima ju što to znači za naše područje.
Stipan Šašlin navodi da je početkom lipnja ministar državne imovine Goran Marić posjetio Osječkobaranjsku županiju. Tom prigodom potpisan je ugovor o darovanju dvije nekretnine odnosno dvije
zgrade u Osijeku, Osječko-baranjskoj županiji. Zanima ga koja će biti namjena ovih zgrada i isto tako
s obzirom da na području Županije postoji velik broj nekretnina u vlasništvu države hoće li se nastaviti
s ovom praksom.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao Župan Ivan Anušić.
Potom u daljnjoj raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Srđan Igali i Ivan Anušić.
TOČKA 4.

PRIJEDLOG MASTERPLANA PROMETNOG RAZVOJA GRADA OSIJEKA
I OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za gospodarstvo.
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Master plan prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije predložio je Župan.
Prijedlog Master plana su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za
gospodarska pitanja.
Zaključci ovih tijela sadržani su u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Vladimir Šišljagić i Denis Ambruš.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog
Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Master plana prihvaćen jednoglasno (44 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o donošenju Masterplana prometnog razvoja
Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije
KLASA: 340-01/18-01/5
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD
HAZU U ĐAKOVU U 2017. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za
znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu.
Izvješće su razmatrali Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinskopravna 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 Izvješće o radu
Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu u 2017. godini.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (44 za) te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu Zavoda za znanstveni i umjetnički
rad HAZU u Đakovu u 2017. godini
KLASA: 612-01/18-01/10
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
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TOČKA 6.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2017. GODINU

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

Osijek.
Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna 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 (44 za) te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2017. godinu
KLASA: 024-02/18-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
TOČKA 7.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna
ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 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 Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (41 za) te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu
i poslovanju Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
KLASA: 024-03/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
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TOČKA 8.

PRIJEDLOG
IZMJENA
PLANA
GRAĐENJA
I
ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Prijedlog izmjena Plana razmatrali su Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija
za lokalnu samoupravu, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska
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 da
Skupština svojim mišljenjem ocijeni prihvatljivim predložene Izmjene Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen jednoglasno (43 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja o Prijedlogu
Izmjena Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na
području Osječko-baranjske županije
u 2018. godini
KLASA: 340-03/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 9.

PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2019. I 2020. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Prijedlog izmjena Plana razmatrali su Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija
za lokalnu samoupravu, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i
Komisija za gospodarska 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
Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (42 za), te je
Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu
KLASA: 340-01/18-01/4
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA
VALPOVO

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vladimir Šišljagić.
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 jednoglasno (45 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Valpovo
KLASA: 510-03/18-01/5
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 11.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2017. - 2022.
GODINE
NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja
i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
9

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 (44 za) te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom
Republike Hrvatske za razdoblje
2017. - 2022. godine na području
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
KLASA: 325-01/18-01/16
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 12.

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrale Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
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 (42 za) te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju i
problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2017. godini
KLASA: 510-01/18-01/5
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
TOČKA 13.

INFORMACIJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017.
GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Informaciju je predložio Župan.
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Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu 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 Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena jednoglasno (42 za) te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
financijskom poslovanju jedinica lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske
županije u 2017. godini
KLASA: 402-01/18-01/72
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 14.
a)

b)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 2018. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
SVIBNJA DO 31. SVIBNJA 2018. GODINE

Predsjednik predlaže da se vodi objedinjena rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik 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. travnja do 30. travnja i od 1. svibnja do 31. svibnja 2018.
godine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (41 za, 3
suzdržana) te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu za razdoblje
od 1. travnja do 30. travnja 2018. godine
KLASA: 400-06/18-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
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ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu za razdoblje
od 1. svibnja do 31. svibnja 2018. godine
KLASA: 400-06/18-01/10
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 15.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA ZA
PROVEDBU POSTUPKA DAVANJA KONCESIJE ZA DISTRIBUCIJU
PLINA NA PODRUČJU OPĆINE ERDUT I IMENOVANJU NJEGOVIH
ČLANOVA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za gospodarstvo.
Rješenje je predložio Župan.
Prijedlog Rješenja su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za izbor i imenovanja.
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.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen jednoglasno (43 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o osnivanju Stručnog povjerenstva za
provedbu postupka davanja koncesije za
distribuciju plina na području Općine Erdut
i imenovanju njegovih članova
KLASA: 310-01/18-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
TOČKA 16.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENI I DOPUNI RJEŠENJA O OSNIVANJU
KOORDINACIJSKE RADNE SKUPINE ZA PROVEDBU ZAKONA O
ZAŠTITI ŽIVOTINJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 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 razmatrala je Komisija za izbor i imenovanja.
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Zaključak ovog 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 (43 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izmjeni i dopuni Rješenja o osnivanju
Koordinacijske radne skupine
za provedbu Zakona o zaštiti životinja
na području Osječko-baranjske županije
i imenovanju njezinih članova
KLASA: 323-01/18-01/8
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 17.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
RADNIH TIJELA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da je materijal podijeljen prije sjednice, a pripremljen je u Tajništvu Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih
tijela Skupštine.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog
Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (37 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
članova radnih tijela
Skupštine Osječko-baranjske županije
KLASA: 021-04/18-20/8
URBROJ: 2158/1-01-01-18-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 18.a) PRIJEDLOG
IZMJENA
PLANA
RAZVITKA
ODVODNJE
I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
b) PRIJEDLOG ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA NA PODRUČJU
AGLOMERACIJE NAŠICE
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za gospodarstvo.
Župan je predložio Skupštini donošenje Izmjena Plana i Odluke u predloženom tekstu.
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Prijedloge su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska
pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog Izmjena
Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen jednoglasno (44 za), te
je Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE
Plana razvitka odvodnje i
pročišćavanja otpadnih voda na području
Osječko-baranjske županije

KLASA: 325-01/18-01/17
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Izmjena Plana se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda na području aglomeracije
Našice.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (44 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o odvodnji otpadnih voda na području
aglomeracije Našice

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
KLASA: 325-01/18-01/18
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
TOČKA 19.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA O SUDJELOVANJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U PROGRAMU "KREDITOM DO
USPJEHA 2014.", MJERA 1. "KREDITOM DO KONKURENTNOSTI"
MINISTARSTVA PODUZETNIŠTVA I OBRTA

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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska pitanja.
Predsjednik otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena jednoglasno (44 za) te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o izmjeni Zaključka o sudjelovanju
Osječko-baranjske županije u Programu
"Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1.
"Kreditom do konkurentnosti"
Ministarstva poduzetništva i obrta
KLASA: 403-01/18-01/10
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 10,50 sati.

KLASA: 021-04/18-02/5
URBROJ: 2158/1-01-01-18-10

Predsjednik
Dragan Vulin

Zapisničar
Snježana Mihaljević

Ovjerovitelji:
Anđelko Martinčević
Leonora Martinuš

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 106,29 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/278614278.
Zapisniku 12. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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