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ZAPISNIK
28. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 11. prosinca 2012. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara mr.sc. Zlatko Maksimović, predsjednik Skupštine u 9,23 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Dragutin Bodakoš i
2. Ivica Bogadi.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu,
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Dragutin
Bodakoš i Ivica Bogadi.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici
nazočan 41 vijećnik od ukupno 51 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Ozana Andrić, 2.
Borko Baraban, 3. Dane Barišić, 4. Šimo Barišić, 5. Milan Bisić, 6. dr.sc. Dragutin Bodakoš, 7. Ivica
Bogadi, 8. Dušan Brković, 9. Željko Bugarić, 10. Stjepan Culek, 11. Ivica Čeme, 12. Stjepan Čuraj,
13. mr.sc. Mato Dunković, 14. Borivoj Eklemović, 15. Željko Franjić, 16. Franjo Gavran, 17. Mihalj
Gerstmajer, 18. Radovan Gotovac, 19. Goran Ilić, 20. Vlado Koren, 21. Ivica Kozina, 22. Ante Kristić,
23. Stjepan Krznarić, 24. Petar Lagator, 25. Ivanka Majbaum, 26. mr.sc. Zlatko Maksimović, 27. Josip
Marković, 28. Mario Matanovac, 29. Frida Mikić, 30. Dario Opačak, 31. Kruno Pandžić, 32. Zvonko
Plavčić, 33. Gordana Puđa, 34. Darijan Rudan, 35. mr.sc. Josip Salapić, 36. Stjepan Sokol, 37. Dario
Soldić, 38. Darko Vrtarić, 39. Zdravko Vukić, 40. Antun Vuković i 41. dr.sc. Andrija Zdravčević.
Nakon prozivke utvrđeno je da sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. dr.sc. Goran Bandov, 2. Andrija
Dubravac, 3. Željko Đapić, 4. Daria Paloš, 5. Nevenka Redžep, 6. Pavo Šarčević, 7. Srećko Tatarević,
8. Emica Tivanovac, 9. Đuro Zemljak i 10. Zdravko Živković.
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Zdravko Živković i 2. Srećko Tatarević.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Jovan Jelić, zamjenik župana
Osječko-baranjske županije, 3. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije,
4. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine, 5. Nikola Mak, predsjednik Vijeća
njemačke nacionalne manjine, 6. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 7. Ružica Gverieri, pročelnica
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 8. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i regionalni razvoj, 9. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 10.
Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 11.
Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 12. Milica Šakota, pročelnica
Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 13. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za
poljoprivredu i ruralni razvoj, 14. Andrej Bičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu, 15. Davor Slivka, v.d. pročelnika Službe za javnu nabavu, 16. Saša Forgić,
pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 18. Gordana Kibel, viša
savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za
javne financije, 20. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 21. Svjetlana Rauš, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 22. Ružica Slišković
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Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 23. Suzana Tretinjak, voditeljica
Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 24. Ruža Varga, viša savjetnica u Tajništvu
Županije, 25. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije,
26. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije, 27. Mislav Ćurić, predsjednik Županijskog savjeta mladih, 28. dr.sc. Hrvoje Glavaš,
Elektrotehnički fakultet Osijek, 29. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije, 31. Branko Hrpka, tajnik Zajednice tehničke kulture Županije, 32. dr.sc. Milan Ivanović,
Elektrotehnički fakultet Osijek, 33. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske
županije, 34. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., 35.
Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 36. mr.sc. Dražen Tomić,
ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 37. Marina Valek, Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije, 38. Ilija Pranjić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni
razvoj, 39. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove i 40. Ivana Tokalić,
savjetnica u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita 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 točkom Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza
za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine.
Predsjednik predlaže da se ova točka razmatra kao 19. točka dnevnog reda, a postojeće točke 19. do 43.
postale bi točke 20. do 44.
Predsjednik, nadalje predlaže da se točka 42. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova
Školskog odbora Osnovne škole Lug, Lug ne uvrsti u dnevni red, a postojeća točka 43. postala bi točka 42.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog
reda, da ih podnesu.
Budući da nije bilo drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predsjednik poziva vijećnike da
se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu da se predložena točka 42. ne uvrsti u dnevni red.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
a)
b)
c)

RED

Usvajanje zapisnika 27. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječkobaranjske županije za 2012. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije
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d)
e)
4.
a)
b)
5.
6.
7.a)
b)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
a)
b)
15.
16.
17.a)
b)
18.a)

za 2012. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012.
godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječkobaranjske županije za 2012. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2012. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godini
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini
Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za
2013. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za
2013. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2013. godinu
Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2013. godini
Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i
projekcije za 2014. i 2015. godinu
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za
2013. godinu
Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu
Proračun Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015.
godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
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b)
19.
20.
21.
22.
23.
24.a)
b)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
a)
b)
37.
a)
b)
c)
d)
38.
a)
b)
39.

nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini
Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2013. godine
Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije
Prijedlog Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području
Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.
Prijedlog Sporazuma o osnivanju javne ustanove Slavonska energetska agencija
Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske županije u 2013. godini
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Prijedlog Zaključka o povećanju kreditnog potencijala u projektu kreditiranja poduzetništva
"Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva"
Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječkobaranjske županije
Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit"
Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske
županije
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje
2007.-2014. godine u 2011. godini
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na
području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2011. godini
Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti"
Provedba Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na području
Osječko-baranjske županije
Informacija o provedbi Akcijskog plana Desetljeća za uključivanje Roma 2005. - 2015. na
području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Prijedlog rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja Osječkobaranjske županije
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječkobaranjske županije na Grad Osijek
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječkobaranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu Osijek
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječkobaranjske županije na Rimokatoličku Crkvu Preblažene Djevice Marije, Aljmaš
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječkobaranjske županije na Poljoprivredni institut Osijek
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2012. godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada
2012. godine
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Ljekarne Osijek
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40.
41.a)
b)
42.
a)
b)
c)
d)
43.
a)
b)
c)
d)
e)

Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Javne ustanove Agencije za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova upravnih vijeća ustanova
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja
Osijek
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Zavoda za hitnu
medicinu Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Ljekarne Beli
Manastir
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Beli Manastir
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječkobaranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječkobaranjske županije

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 27. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 27. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 27. sjednice te, nakon
izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 27. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 27. sjednice Borka Barabana i Milana Bisića 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.
Franjo Gavran podsjeća da je na prošloj sjednici Skupštine ukazao na problem iseljavanja mladih ljudi
iz Slavonije i Baranje te pita Župana zašto se o tome šuti.
Ivica Čeme postavlja pitanje je li stečajni upravitelj Razvitka d.d. Našice poslao zahtjev Osječko5

baranjskoj županiji u vezi s pravom prvokupa građevinskog objekta na Trgu dr. Franje Tuđmana u
Našicama te je li odgovoreno na taj zahtjev i kakav je odgovor. Predlaže da Županija kupi taj prostor
za potrebe Osnovne glazbene škole "Kontesa Dora" Našice.
Ivica Bogadi, u svezi legalizacije poljoprivrednih objekata, predlaže da se valorizira područje posebne
državne skrbi tako da izračun koeficijenta za legalizaciju bude znatno manji nego u ostalim dijelovima
Republike Hrvatske te također predlaže da Županija i Župan, ukoliko imaju instrumente djelovanja u
tom pravcu, pokušaju to i učiniti. Nadalje, s obzirom na najavu Vlade Republike Hrvatske o velikim
investicijama u idućoj godini, pita hoće li biti novih investicija na području naše Županije, što će biti s
najavljenim projektom tvornice etilnog alkohola te hoće li se situacija slijedom tužbe vezane uz
projekt centralnog skladišta otpada negativno odraziti na provođenje novog projekta.
Željko Bugarić postavlja pitanje koliko je Županija u posljednja dva mandata osnovala trgovačkih
društava i koliko je to radnih mjesta. Nadalje, pita koliko je projekata Europske unije na području naše
Županije dovršeno, koliko ih je u realizaciji te koliko je tim projektima dobiveno dugotrajne
nematerijalne imovine. Na navedena pitanja moli pisane odgovore. Potom apelira da se počisti snijeg
na području Županije.
Goran Ilić, u svezi odluke Hrvatskih željeznica da ukine još neke linije na ovom području (Osijek Beli Manastir - Mađarska) te zaustavi rekonstrukciju pruge Osijek - Virovitica, postavlja pitanje
postoje li neki stvarni razlozi, osim nerentabilnosti, te postoji li suradnja između jedinica lokalne i
područne samouprave s državnom vlasti kako bi se upozorilo na navedene probleme, kao i spriječila
izolacija ovoga dijela Hrvatske. Nadalje, vezano za projekt izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek i
sportske dvorane, pita Župana što je s tim projektom, zašto je zastao te može li se ponovno pokrenuti.
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Zdravko Živković te konstatira da su sjednici
Skupštine sada nazočna 42 vijećnika.
Stjepan Čuraj postavlja pitanje je li Županija isplatila sredstva u visini od 25% za osiguranje usjeva
poljoprivrednicima. Potom apelira na vijećnike i djelatnike da daju donaciju koja će biti proslijeđena
osječkom Caritasu, za one kojima je pomoć najpotrebnija, te napominje da je kutija postavljena u
predvorju Velike vijećnice.
Željko Franjić, u svezi prosvjeda mljekara zbog niske otkupne cijene, kao i troškova zbog suše na
kukuruzu, pita Župana kako vidi rješenje tog problema.
Darijan Rudan napominje da su prema Smjernicama ekonomske i fiskalne politike Vlade Republike
Hrvatske u 2013. godini znatno smanjena sredstva za osnovno i srednje školstvo u našoj Županiji te ga
zanima u kojem su iznosu ta sredstva smanjena i kakav će to imati utjecaj na poslovanje osnovnih i
srednjih škola i obrazovanje učenika.
Zdravko Vukić, u svezi najave Uprave Hrvatskih željeznica o ukidanju nekih linija prema Osijeku,
napominje da će Osijek izgubiti jedinu direktnu liniju za Zagreb preko Slavonskog Broda, da su prije
nekoliko godina ukinute i neke lokalne linije (Našice - Pleternica), kao i vlak koji je išao iz Zagreba u
Osijek oko ponoći, te ga zanima kakav je stav i što Županija može učiniti da se spriječi ova prometna
zapostavljenost Slavonije od strane Hrvatskih željeznica.
Zvonko Plavčić pita tko je nadležan da se nešto poduzme na obilaznici grada Đakova odnosno na
raskrižju Levanjska Varoš - Ruševo - Požega, zbog učestalih prometnih nezgoda, te predlaže da se
postavi semafor ili izgradi kružni tok.
Stjepan Sokol pita koje pripremne radnje Županija poduzima kako bi se od 2014. godine mogla
koristiti sredstva Europske unije za mjere ruralnog razvoja.
Frida Mikić, s obzirom da su u Prijedlogu Državnog proračuna za 2013. godinu ponovno smanjena
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sredstva za poljoprivredu, pita kako će se to odraziti na stanje u poljoprivredi u našoj Županiji.
Mato Dunković, u svezi posjeta ministra turizma Veljka Ostojića Osječko-baranjskoj županiji, pita
kakvo je mišljenje i kakvi su dojmovi ministra o važnosti razvoja i organiziranosti kontinentalnog
turizma i ovogodišnjim postignutim rezultatima turističke djelatnosti na području naše Županije.
Šimo Barišić, također u svezi legalizacije poljoprivrednih objekata na području naše Županije,
postavlja pitanje Županu što je poduzeto glede pomoći osobama ili subjektima koji imaju
poljoprivredne objekte, farme, kako bi ih jeftinije legalizirali.
Ante Kristić, postavlja pitanje kako će se konstantno smanjivanje decentraliziranih sredstava odraziti
na investicije u školstvu na području Osječko-baranjske županije.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Potom su se za riječ javili: Franjo Gavran i Vladimir Šišljagić.
TOČKA 3.
a)
b)
c)
d)
e)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2012. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012.
GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu.
Izmjene programa javnih potreba predložio je Župan.
Prijedloge izmjena programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u
Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih
potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa jednoglasno prihvaćen, te je
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Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu

Klasa: 500-01/12-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 1.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu

Klasa: 550-01/12-01/21
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 2.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa javnih
potreba u školstvu na području
Osječko baranjske županije za 2012. godinu

Klasa: 602-01/12-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
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o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu
Klasa: 612-01/12-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Osječko-baranjske županije
za 2012. godinu

Klasa: 630-01/12-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 4.
a)
b)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2012. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2013. I 2014. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je 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.
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Dragutin Bodakoš.
Ivica Čeme podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu:
na stranici 31. Posebnog dijela u koloni 4 "Kapitalna ulaganja u zone malog gospodarstva" dodaje
se u koloni 3 Projekt, a u koloni 4 "Opremanje industrijske zone u Našicama" s iznosom od
150.000,00 kuna u koloni 8, a iznos od 700.000,00 kuna u koloni 8 mijenja se u iznos od
550.000,00 kuna;
na stranici 31. Posebnog dijela u koloni 4 "Kapitalna ulaganja u kulturu" Projekt "Izgradnja,
rekonstrukcija, održavanje i opremanje društvenih domova" dodaju se dva projekta u koloni 4:
"Opremanje Društvenog doma u Zoljanu" s iznosom od 100.000,00 kuna u koloni 8 i Projekt
"Opremanje Društvenog doma u Pribiševcima" s iznosom od 100.000,00 kuna u koloni 8, a
ukupni iznos u koloni 8 od 2.060.000,00 kuna umanjuje se na iznos od 1.860.000,00 kuna.
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Srećko Tatarević te konstatira da
su sjednici Skupštine sada nazočna 43 vijećnika.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podnesene amandmane.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Vladimir Šišljagić.
Vijećnik Ivica Čeme traži da se Skupština izjasni o njegovim amandmanima.
Predsjednik daje na glasovanje amandman kojim se predlaže iznos od 150.000,00 kuna za opremanje
industrijske zone u Našicama.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman kojim se predlaže iznos od 100.000,00 kuna za opremanje
Društvenog doma u Zoljanu i iznos od 100.000,00 kuna za opremanje Društvenog doma u
Pribiševcima.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječkobaranjske županije za 2012. godinu i projekcija za 2013. i 2014. godinu.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom
glasova (32 za, 6 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela

a)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
i projekcija za 2013. i 2014. godinu
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Klasa: 400-06/12-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (31 za, 6
protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu

Klasa: 400-06/12-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 5.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2012. GODINI

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.
Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2012. godini.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
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rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
u 2012. godini
Klasa: 510-01/12-01/45
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 6.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
U 2012. GODINI

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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2012. godini
Klasa: 550-01/12-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)

TOČKA 7.a)

PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012.
GODINI
b) PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2012. GODINI
12

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izmjene planova predložio je Župan.
Prijedloge izmjena planova su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja 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 daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u
školstvu Osječko-baranjske županije u 2012. godini

Klasa: 602-01/12-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 10.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE PLANA
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2012. godini

Klasa: 602-01/12-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 8.
PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
a)
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
b)
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU
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c)
d)
e)
f)

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu, te Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije i Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske
županije.
Programe javnih potreba je predložio Župan.
Prijedloge programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o
zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Željko Bugarić.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

Klasa: 500-01/12-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)
PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Klasa: 550-01/12-01/20
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Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u školstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu

Klasa: 602-01/12-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu

Klasa: 612-01/12-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela

e)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u sportu na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu

Klasa: 620-01/12-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
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(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
f)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu

Klasa: 630-01/12-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 9.

PROGRAM I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA
U OSIJEKU ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatsko
narodno kazalište u Osijeku.
Program i Financijski plan su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja,
Komisija za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Dragutin Bodakoš.
Dragutin Bodakoš predlaže da se uputi inicijativa Ministarstvu kulture za većim sudjelovanjem u
financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Predsjednik daje inicijativu vijećnika Dragutina Bodakoša na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je inicijativa prihvaćena većinom glasova (2 suzdržana).
Predsjednik daje na glasovanje Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za
2013. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Program i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni, te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa i
Financijskog plana Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku za 2013. godinu
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Klasa: 612-01/12-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
i
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju inicijative vijećnika za
povećanjem sredstava Državnog proračuna za
financiranje Hrvatskog narodnog kazališta
u Osijeku
Klasa: 612-01/12-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-7
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG
KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Ugovora primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora.
Prijedlog Ugovora su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja 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 daje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Ugovora
o financiranju Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku u 2013. godini
Klasa: 612-01/12-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 11. PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015.
GODINU
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije i Upravi za ceste Osječko-baranjske županije.
Župan je predložio davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste za 2013. godinu i
projekcije za 2014. i 2015. godinu.
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Prijedlog Financijskog plana razmatrale su Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Uprave za ceste za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
i projekcije za 2014. i 2015. godinu
Klasa: 340-01/12-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 12.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG SAVJETA
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje prijedlog da Skupština odobri Program rada i Financijski
plan Županijskog savjeta mladih na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te je Skupština Županije
donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa
rada i Financijskog plana Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Klasa: 021-04/12-25/7
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
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(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
TOČKA 13.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan, Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Program rada i Financijski plan
Vatrogasne zajednice.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Program rada i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni, te
je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa rada
i Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Klasa: 214-01/12-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 14.
a)
b)

PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2014. I 2015. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna predložio je Župan.
Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna razmatrala je Komisija za financije i imovinskopravna pitanja, a Prijedlog 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.
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Franjo Gavran, Stjepan Čuraj, Ivica
Kozina, Željko Bugarić, Goran Ilić, Petar Lagator, Ivica Bogadi i Vladimir Šišljagić.
Ivica Čeme podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu:
na stranici 30. Posebnog dijela u koloni 4 Projekt "Kapitalna ulaganja u zone malog
gospodarstva" dodaje se u koloni 3 Projekt, a u koloni 4 "Opremanje industrijske zone u
Našicama" s iznosom od 150.000,00 kuna u koloni 6, a iznos od 750.000,00 kuna u koloni 6
mijenja se u iznos od 600.000,00 kuna;
na stranici 30. Posebnog dijela u koloni 4 Projekt "Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i
opremanje društvenih domova" dodaju se dva projekta u koloni 4: "Opremanje Društvenog doma
u Zoljanu" s iznosom od 100.000,00 kuna u koloni 6 i Projekt "Izgradnja Društvenog doma u
Našičkom Novom Selu" s iznosom od 100.000,00 kuna u koloni 6, a ukupni iznos u koloni 6 od
400.000,00 kuna smanjuje se na iznos od 200.000,00 kuna.
Franjo Gavran podnosi amandman na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu kojim predlaže da se na stranici 38. kolona 6 "Poticanje
stočarske proizvodnje" Projekt "Sufinanciranje umjetnog osjemenjivanja" iznos od 1.000.000,00 kuna
promijeni u 600.000,00 kuna, a da se razlika od 400.000,00 kuna dodijeli za elementarne nepogode,
stranica 36. "Pomoć oštećenicima u slučaju elementarnih nepogoda".
Stjepan Čuraj podnosi amandman na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
i projekcija za 2014. i 2015. godinu kojim predlaže da se u Razdjelu 6, Glava 2 Srednje školstvo u
okviru Programa "Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječko-baranjske
županije" na računu 323 "Rashodi za usluge" u koloni 5 "Proračun za 2013. godinu" iznos od
32.500.000,00 kuna zamijeni iznosom 33.400.000,00 kuna, uz odgovarajuće smanjenje iznosa na
računima naznačenim u amandmanu.
Ivica Kozina, u ime Kluba vijećnika, podnosi amandman na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu kojim predlaže da se cenzus za isplatu
"uskrsnice" umirovljenicima poveća s 1.100,00 kuna na 1.200,00 kuna, te da se predviđeni iznos u
Prijedlogu Proračuna poveća za 400.000,00 kuna, s iznosa od 960.000,00 kuna na iznos od
1.360.000,00 kuna, uz odgovarajuće smanjenje iznosa na računima naznačenim u amandmanu.
Petar Lagator podnosi amandman na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
i projekcija za 2014. i 2015. godinu kojim predlaže da se na stranici 27. Posebnog dijela, u
Potprogramu "Kapitalna ulaganja u vodoopskrbu i odvodnju" umanji pozicija Projekta "Vodoopskrba i
odvodnja na području Osječko-baranjske županije" za 150.000,00 kuna te da se promijeni u iznos od
1.900.000,00 kuna, te da se doda novi Projekt: "Dovršenje vodoopskrbne mreže naselja Vladislavci" u
iznosu od 150.000,00 kuna.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić u svezi podnesenih amandmana napominje sljedeće:
amandman vijećnika Ivice Čemea kojim predlaže da se osigura iznos od 100.000,00 kuna za
opremanje Društvenog doma u Zoljanu i iznos od 100.000,00 kuna za opremanje Društvenog
doma u Našičkom Novom Selu ne prihvaća,
amandman vijećnika Petra Lagatora kojim predlaže da se osigura iznos od 150.000,00 kuna za
dovršenje vodoopskrbne mreže naselja Vladislavci ne prihvaća,
amandman vijećnika Ivice Čemea kojim predlaže da se osigura iznos od 150.000,00 kuna za
opremanje industrijske zone u Našicama ne prihvaća,
amandman vijećnika Franje Gavrana kojim predlaže da se smanji pozicija za sufinanciranje
umjetnog osjemenjivanja za 400.000,00 kuna te da se ta sredstva usmjere za pomoć oštećenicima
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-

u slučaju elementarnih nepogoda ne prihvaća,
amandman vijećnika Stjepana Čuraja kojim predlaže da se pozicija za sufinanciranje
međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije poveća za 900.000,00
kuna prihvaća,
amandman vijećnika Ivice Kozine kojim predlaže da se cenzus za isplatu "uskrsnice"
umirovljenicima poveća s 1.100,00 kuna na 1.200.00 kuna te da se predviđeni iznos u Prijedlogu
Proračuna poveća za 400.000,00 kuna prihvaća.

Predsjednik daje na glasovanje amandman Franje Gavrana za elementarne nepogode.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (10 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Ivice Čemea za opremanje industrijske zone u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (7 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Petra Lagatora za dovršenje vodoopskrbne mreže naselja
Vladislavci.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (6 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Ivice Čemea za opremanje društvenih domova.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (5 za).
Predsjednik napominje da prihvaćeni amandmani postaju sastavnim dijelom Prijedloga Proračuna.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i
projekcija za 2014. i 2015. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna i projekcija prihvaćen većinom
glasova (32 za, 4 protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela
a)

PRORAČUN
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
i projekcije za 2014. i 2015. godinu

Klasa: 400-06/12-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 4
protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

Klasa: 400-06/12-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-12-7
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(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
TOČKA 15.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2013. GODINI

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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2013. godini
Klasa: 550-01/12-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog 26.)
TOČKA 16.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA
ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2013. GODINI

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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području
Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Klasa: 550-01/12-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
TOČKA 17.a)

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA
DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA
OSNOVNOG
ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013.
GODINI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I
UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2013. 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.
Odluke je predložio Župan.
Prijedloge odluka su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja 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 daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području
Osječko-baranjske županije u 2013. godini

Klasa: 602-02/12-01/20
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
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(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na
području Osječko-baranjske županije
u 2013. godini

Klasa: 602-03/12-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
TOČKA 18.a)

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013.
GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Planove je predložio Župan.
Prijedloge planova su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja 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 daje 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 jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
a)

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u
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školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Klasa: 602-01/12-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
b)

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini

Klasa: 602-01/12-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
TOČKA 19.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2013.
GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili u sklopu materijala za sjednicu, a pripremljen
je u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu i Tajništvu Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
O D L U KU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije u razdoblju
siječanj - lipanj 2013. godine
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Klasa: 602-01/12-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 20.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZRADI II. IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG
PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Javnoj ustanovi Zavod za
prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog
plana Osječko-baranjske županije
Klasa: 350-04/12-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 21.

PRIJEDLOG PROGRAMA UČINKOVITOG KORIŠTENJA ENERGIJE U
NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije i Elektrotehnički fakultet Osijek.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Programa na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
o donošenju Programa učinkovitog
korištenja energije u neposrednoj potrošnji
na području Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2013. - 2015.
Klasa: 310-02/12-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
TOČKA 22.

PRIJEDLOG SPORAZUMA O OSNIVANJU
SLAVONSKA ENERGETSKA AGENCIJA

JAVNE

USTANOVE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga UNDP
Hrvatska, Tajništvo Županije i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Sporazuma.
Prijedlog Sporazuma su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinskopravna pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za javne službe i Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Sporazuma na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Sporazuma jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Prijedloga
Sporazuma o osnivanju javne ustanove
Slavonska energetska agencija
Klasa: 310-02/12-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
TOČKA 23. INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, Uprava za ceste Osječko-baranjske
županije, Hrvatske ceste Ispostava Osijek, Hrvatske autoceste d.o.o., Hrvatske vode VGO Osijek, Agencija
za vodne putove Vukovar, Zračna luka Osijek, Lučka uprava Osijek, Lučka uprava Vukovar i HŽ
Infrastruktura d.o.o.
Informaciju je predložio Župan.
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Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Informaciju je razmatrao i Stožer zaštite i spašavanja na 37. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine
te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja
Informacije o prometnoj povezanosti
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/12-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
TOČKA 24.a)
b)

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće i Prijedlog Plana primili uz poziv za sjednicu, a
pripremljeni su u Upravi za ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješće i Prijedlog Plana su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za lokalnu samoupravu, a Prijedlog Plana i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Tihomir Glavaš.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije
donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
stanju i problematici građenja i održavanja
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županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/12-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem ocijeni prihvatljivim predloženi
Plan.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te je Skupština Županije
donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta na području Osječko-baranjske
županije u 2013. godini

Klasa: 340-01/12-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
TOČKA 25.

PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrale 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 daje Prijedlog Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
PROGRAM
poticanja poduzetništva Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Klasa: 302-01/12-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
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(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)
TOČKA 26.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POVEĆANJU KREDITNOG POTENCIJALA U
PROJEKTU KREDITIRANJA PODUZETNIŠTVA "LOKALNI PROJEKTI
RAZVOJA MALOG GOSPODARSTVA"

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Zaključka primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravnom odjelu za javne financije.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrale 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 daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
o povećanju kreditnog potencijala u
projektu kreditiranja poduzetništva "Lokalni
projekti razvoja malog gospodarstva"
Klasa: 403-01/12-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)
TOČKA 27.

INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Hrvatske vode, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske
županije i pravni subjekti koji obavljaju vodoopskrbnu djelatnost.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Informaciju je razmatrao i Stožer zaštite i spašavanja na 37. sjednici održanoj 10. prosinca 2012. godine
te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja
Informacije o stanju vodoopskrbe na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/12-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.)
TOČKA 28.

INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA
ONEČIŠĆENJA VODA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Hrvatske
vode, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni
razvoj i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Savjet za zdravlje, Komisija za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju
i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/12-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.)
TOČKA 29. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA
PRIRODE "KOPAČKI RIT"

RAZVITKA

PARKA

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je Upravni
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit",
Hrvatske šume i Hrvatske vode.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije
o stanju i programima razvitka
Parka prirode "Kopački rit"
Klasa: 351-01/12-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.)
TOČKA 30.

INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU LOVSTVA I RIBOLOVA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju lovstva i ribolova
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 323-01/12-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.)
TOČKA 31. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2007.-2014. GODINE
U 2011. GODINI
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
i Komisija za lokalnu samoupravu.
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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 daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (1 suzdržan), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom u
Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje
2007.-2014. godine u 2011. godini
Klasa: 363-01/12-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak s tekstom Izvješća prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 45.)
TOČKA 32.

PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SUFINANCIRANJA
DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Izmjene i dopune Programa je predložio Župan.
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa su razmatrale 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 daje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa jednoglasno
prihvaćen, te je Skupština Županije donijela
IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
sufinanciranja državne izmjere i katastra
nekretnina na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 930-01/12-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 46.)
TOČKA 33.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD
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POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013.
GODINU
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Provedbeni plan je predložio Župan.
Prijedlog Provedbenog plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za financije i imovinskopravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Provedbenog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Provedbenog plana jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Klasa: 214-01/12-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Provedbeni plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 47.)
TOČKA 34.

IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2011.
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.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Komisija za financije i imovinsko-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 daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije
donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju
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u školstvu i poslovanju školskih ustanova
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
u 2011. godini
Klasa: 602-01/12-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 48.)
TOČKA 35.

INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI"

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Županijski savjet mladih, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja 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 daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
provedbi projekta "Studentski krediti"
Klasa: 604-02/12-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 49.)

TOČKA 36.
a)
b)

PROVEDBA AKCIJSKOG PLANA DESETLJEĆA ZA UKLJUČIVANJE
ROMA 2005. - 2015. NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
INFORMACIJA O PROVEDBI AKCIJSKOG PLANA DESETLJEĆA ZA
UKLJUČIVANJE ROMA 2005. - 2015. NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA ROME NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za javne financije, Hrvatski
zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek i Tajništvo Županije.
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Informaciju i Akcijski plan je predložio Župan.
Informaciju i Prijedlog Akcijskog plana su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja,
Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zaštitu
sloboda i prava građana 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 daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
provedbi Akcijskog plana Desetljeća za
uključivanje Roma 2005. - 2015. na području
Osječko-baranjske županije

Klasa: 016-01/12-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-12-10
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 50.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Akcijskog plana.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
b)

AKCIJSKI PLAN
za Rome na području
Osječko-baranjske županije
u 2013. godini

Klasa: 016-01/12-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-12-11
(Akcijski plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 51.)
TOČKA 37. PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
PRIJENOSU
KNJIGOVODSTVENE
VRIJEDNOSTI
KAPITALNIH
ULAGANJA
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
a) PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
PRIJENOSU
KNJIGOVODSTVENE
VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE NA GRAD OSIJEK
b) PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
PRIJENOSU
KNJIGOVODSTVENE
VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE NA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU ŠKOLU OSIJEK
c) PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
PRIJENOSU
KNJIGOVODSTVENE
VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE NA RIMOKATOLIČKU CRKVU PREBLAŽENE DJEVICE
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d)

MARIJE, ALJMAŠ
PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
PRIJENOSU
KNJIGOVODSTVENE
VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE NA POLJOPRIVREDNI INSTITUT OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravnom odjelu za javne financije.
Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja Osječko-baranjske županije je
predložio Župan.
Prijedloge rješenja razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o prijenosu
knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije na Grad Osijek.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske
županije na Grad Osijek

Klasa: 947-01/12-01/42
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 52.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih
ulaganja s Osječko-baranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu Osijek.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije
na Ugostiteljsko-turističku školu Osijek

Klasa: 947-01/12-01/41
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 53.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih
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ulaganja s Osječko-baranjske županije na Rimokatoličku Crkvu Preblažene Djevice Marije, Aljmaš.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
c)

RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske
županije na Rimokatoličku Crkvu
Preblažene Djevice Marije, Aljmaš

Klasa: 947-01/12-01/45
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 54.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih
ulaganja s Osječko-baranjske županije na Poljoprivredni institut Osijek.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
d)

RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije
na Poljoprivredni institut Osijek

Klasa: 947-01/12-01/44
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 55.)

TOČKA 38.
a)

b)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA
DO 30. RUJNA 2012. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
LISTOPADA DO 31. LISTOPADA 2012. GODINE

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (1 suzdržan).
Predsjednik napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u
Upravnom odjelu za javne financije.
Informacije je predložio Župan.
Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava
osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. godinu
za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna i od 1. listopada do 31. listopada 2012. godine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (2 suzdržana), te
je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. rujna
do 30. rujna 2012. godine

Klasa: 400-06/12-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 56.)
i
b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2012. godinu za razdoblje od 1. listopada
do 31. listopada 2012. godine

Klasa: 400-06/12-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 57.)
TOČKA 39. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
IZMJENI STATUTA LJEKARNE OSIJEK
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Predsjednik otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjeni Statuta Ljekarne Osijek
Klasa: 024-04/12-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 58.)
TOČKA 40. PRIJEDLOG PLANA RADA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2013. GODINU
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine predlažu Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te
donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2013. godinu.
Prijedlog Plana su razmatrali: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima
radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
PLAN RADA
Skupštine Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Klasa: 021-04/12-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-12-24
(Plan rada prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 59.)
TOČKA 41.a)
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJA JAVNE
USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
b)
PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU VRŠITELJA DUŽNOSTI
RAVNATELJA JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Agencije za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti
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ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima te predlaže Skupštini donošenje
rješenja u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Franjo Gavran i Davor Brunčić.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnatelja Agencije za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o razrješenju ravnatelja Javne ustanove
Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije

Klasa: 024-04/12-02/3
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 60.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Agencije
za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja
Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije

Klasa: 024-04/12-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-12-3
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 61.)
TOČKA 42.
a)
b)
c)
d)

PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
RAZRJEŠENJU
I
IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA UPRAVNIH VIJEĆA USTANOVA ČIJI JE
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
RAZRJEŠENJU
I
IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZDRAVLJA OSIJEK
PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
RAZRJEŠENJU
I
IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA ZAVODA ZA HITNU MEDICINU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
RAZRJEŠENJU
I
IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA UPRAVNOG VIJEĆA LJEKARNE BELI MANASTIR
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
UPRAVNOG VIJEĆA DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI
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MANASTIR
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (1 suzdržan).
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je prijedloge rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i
članova upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija te predlaže Skupštini
donošenje rješenja u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju predsjednika Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Upravnog vijeća Doma zdravlja Osijek

Klasa: 024-04/12-03/15
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 62.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog
vijeća Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
predsjednika Upravnog vijeća
Zavoda za hitnu medicinu
Osječko-baranjske županije

Klasa: 024-04/12-03/16
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 63.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika Upravnog
vijeća Ljekarne Beli Manastir.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju predsjednika
Upravnog vijeća Ljekarne Beli Manastir

Klasa: 024-04/12-03/17
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 64.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća
Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
d)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Upravnog vijeća Doma za starije i
nemoćne osobe Beli Manastir

Klasa: 024-04/12-03/18
Urbroj: 2158/1-01-01-12-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 65.)

TOČKA 43.
a)
b)
c)

d)
e)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
RADNIH TIJELA
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA ZDRAVSTVO I SOCIJALNU SKRB
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
SAVJETA ZA ZDRAVLJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
POVJERENSTVA
ZA
PROVEDBU
NACIONALNE
STRATEGIJE
IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD
2007. DO 2015. NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
ZAPOVJEDNIŠTVA
CIVILNE
ZAŠTITE
OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
43

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je prijedloge rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih
tijela te predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Željko Bugarić.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zdravstvo
i socijalnu skrb.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb

Klasa: 021-04/12-22/5
Urbroj: 2158/1-01-01-12-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 66.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za
zdravlje Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (1 protiv, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za
zdravlje Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/12-22/6
Urbroj: 2158/1-01-01-12-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 67.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za
provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.
na području Osječko-baranjske županije.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije
izjednačavanja mogućnosti za osobe
s invaliditetom od 2007. do 2015. na području
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/12-22/7
Urbroj: 2158/1-01-01-12-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 68.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Zapovjedništva
civilne zaštite Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
d)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
članova Zapovjedništva civilne zaštite
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/12-22/4
Urbroj: 2158/1-01-01-12-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 69.)
Predsjednik daje glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i
spašavanja Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
e)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
članova Stožera zaštite i spašavanja
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/12-22/3
Urbroj: 2158/1-01-01-12-5
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 70.)
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,55 sati.

Klasa: 021-04/12-02/6
Urbroj: 2158/1-01-01-12-6

Predsjednik
mr.sc. Zlatko Maksimović

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
dr.sc. Dragutin Bodakoš
Ivica Bogadi

Ova sjednica je snimljena u digitalnom formatu u trajanju od 239,56 minute. Ovom zapisniku se
prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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