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Z A P I S N I K 
 

9. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 8. srpnja 2014. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,05 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Srđan Igali i 
 2. Goran Ilić. 
 
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 Srđan 
Igali i Goran Ilić. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
49 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. 
Stjepan Čuraj, 8. Krešimir Ćosić, 9. Mislav Ćurić, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12. 
Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Zvonko Ibriks, 15. Srđan Igali, 16. Goran Ilić, 17. Goran 
Ivanović, 18. Antun Kapraljević, 19. Marijana Kopljar, 20. Vlado Koren, 21. Željko Kovačević, 22. Ivana 
Kovačević-Ivanišić, 23. mr.sc. Dalibor Kraljik, 24. Ante Kristić, 25. Stjepan Krznarić, 26. Boris 
Ljubojević, 27. Frida Mikić, 28. mr.sc. Mladen Mikolčević, 29. Hrvoje Pavković, 30. Mladen Peradić, 31. 
Zvonko Plavčić, 32. Gordana Puđa, 33. Goran Ranogajec, 34. Nevenka Redžep, 35. Sanja Rogoz-Šola, 
36. Vinko Ručević, 37. Darijan Rudan, 38. Stjepan Sokol, 39. Jovo Šijan, 40. Ivica Tomašičević, 41. 
Miroslav Varga, 42. Sanja Vargić, 43. Stjepan Viduka, 44. Mirta Vlahović, 45. Antun Vuković, 46. Ivan 
Zadravec, 47. Jurica Žanić, 48. Zdravko Živković i 49. Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Davorin Bubalović, 2. Domagoj Hajduković, 3. Dinko Huis, 4. Dražen 
Kušić, 5. Davor Mikulić i 6. Ante Raspudić. 
 
Ostali nazočni: 
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik 
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. 
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske 
nacionalne manjine, 6. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine, 7. Nikola 
Mak, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine, 8. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 9. 
Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 10. Ivana Katavić 
Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 11. mr.sc. Danijela 
Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 12. Romana 
Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 13. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 14. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne 
financije, 15. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 16. Snježana Staščik, pročelnica 
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 17. Milica Šakota, pročelnica 
Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 18. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 
19. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 20. Jasna Gorupić, pomoćnica pročelnika Upravnog 
odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 21. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 22. 
Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 23. Josip Lovković, pomoćnik pročelnika 
Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 24. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika 
Upravnog odjela za javne financije, 25. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 26. Svjetlana 
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Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 27. 
Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 28. Suzana Tretinjak, 
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 29. Snježana Vidranski-Škorić, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 30. Branko Vrbošić, viši savjetnik u 
Tajništvu Županije, 31. Blaženka Bogdan, HOK Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, 32. 
Krunoslav Filipović, "Hrvatske šume" Uprava šuma Podružnica Osijek, 33. Tihomir Glavaš, ravnatelj 
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 34. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje 
Osječko-baranjske županije, 35. dr.sc. Martina Harc, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u 
Osijeku, 36. Dubravko Krušarovski, predstojnik Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnice Istok, 
37. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Osječko-baranjske županije, 38. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska 
komora Osijek, 39. Ana Nikšić, Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek, 40. Valent Poslon, direktor 
Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o. Donji Miholjac, 41. dr.sc. Stjepan 
Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 42. Antonio Sobol, 
direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 43. Donna Šimatić, predsjednica 
Županijskog savjeta mladih, 44. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 45. 
Ilija Pranjić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 46. Josip Subašić, 
Zavod za informatiku Osijek i 47. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove. 
 
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. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, 
da ih podnesu. 
 
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 
predloženom dnevnom redu. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije 
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 3. Informacija o Reformi Zajedničke poljoprivredne politike 2015. - 2020. - Izravna plaćanja 
 4. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije 
 5. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije 
 6. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske 

županije i radu Turističke zajednice Županije 
 7. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije 
 8. Prijedlog Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-

baranjske županije 
 9. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu Jamstvenog fonda 

za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu 
10. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije 
11. Prijedlog Izmjena Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području 

Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine 
12. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije 
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13. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 
14. Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2009. - 2012. 

godine 
15. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za 

međunarodnu i regionalnu suradnju za 2013. godinu 
16. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji 
 Miholjac za 2013. godinu 
17. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2013. godinu 
18. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu 
19. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
20. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
21. Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2013. godinu i provedbi 

programa "Osnove razvoja Zavoda za informatiku Osijek" 
22.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2013. godini 
     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2014. godinu 
23. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2013. godini 
24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2013. godini 
25. Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita 

"Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek" podignutog za 
rekonstrukciju i proširenje kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici 

26. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-
baranjske županije u 2013. godini 

27. Prijedlog Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije 
28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Doma zdravlja 

Našice 
29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Statuta 

Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 
30. Zahtjev Grada Našica za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Našice kao 

kulturnog dobra 
31. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2014. 
godine 

32. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Galerije likovnih 
umjetnosti, Osijek 

33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-
baranjske županije 

34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova 

 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 8. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 8. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 8. sjednice na glasovanje te, 
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 8. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 
jednoglasno. 
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Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 8. sjednice Ivicu Čemea i Domagoja Hajdukovića 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. 
 
Stjepan Čuraj postavlja pitanje kakvo je stanje u Općoj županijskoj bolnici u Našicama od kako je 
pokrenut postupak sanacije, a u svezi rješavanja nagomilanih dugova odnosno financijskih problema. 
Nadalje, u svezi sufinanciranja međumjesnog prijevoza učenika u prvih šest mjeseci ove godine traži 
podatke o broju učenika koji koriste prijevoz, ukupnim financijskim izdacima za prijevoz te posebno 
izdacima Osječko-baranjske županije za tu namjenu. 
 
Goran Ilić, vezano uz primjenu propisa u odnosu na vađenje pijeska iz obnovljivih ležišta u rijeci Dravi, 
moli Župana da kontaktira s predstavnicima luke Tranzit i organizira sastanak te uputi zahtjev prema 
nadležnim institucijama da se hitno riješi ovaj problem jer će u protivnom ne samo luka Tranzit nego i 
drugi pravni subjekti koji se bave tim poslom doći u velike probleme. 
 
Sanja Rogoz-Šola predlaže Županu da pomogne kako bi se srednjoškolcima na području naše 
Županije pružila mogućnost zapošljavanja putem učeničkih servisa u sezoni. Nadalje, vezano za 
pripremu projekata i programa prema Europskoj uniji, pita priprema li se Županija za povlačenje 
sredstava iz Europskog socijalnog fonda u iznosu od 8 milijardi eura do 2020. godine. 
 
Miroslav Varga postavlja pitanje postoji li mogućnost da se sjednice radnih tijela Županijske skupštine 
održavaju u poslijepodnevnim ili večernjim satima. Nadalje, traži popis svih osoba koje su se od 
konstituiranja Županijske skupštine do 1. srpnja 2014. godine zaposlile u upravnim tijelima Osječko-
baranjske županije i to na određeno vrijeme, neodređeno vrijeme ili na temelju studentskih i drugih 
ugovora. 
 
Stjepan Krznarić moli Župana, vezano za legalizaciju objekata, da objasni što rok za dopunu 
dokumentacije do 1.7.2014. godine znači za naše građane i koji su najčešći razlozi zašto građani ne 
dopunjavaju zahtjeve potrebnom dokumentacijom. 
 
Dalibor Kraljik napominje da je 7. lipnja ove godine održana u Markovcu Našičkom 32. Smotra 
slovačkog folklora u Hrvatskoj te da nitko iz Županije nije bio nazočan toj svečanosti, iako je poziv 
dostavljen te apelira da se ubuduće to ne dogodi. 
 
Jurica Žanić moli Župana da izvijesti što se dogovorilo i koji su zaključci sa sastanka održanog 
3.7.2014. godine u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u Zagrebu, a u svezi Centra za 
gospodarenje otpadom. 
 
Stjepan Viduka postavlja pitanje dokle se stiglo u realizaciji projekta izgradnje Srednje škole u 
Donjem Miholjcu i školske športske dvorane te je li osigurana fazna izgradnja i kada se može 
očekivati izgradnja škole. 
 
Borivoj Eklemović postavlja pitanje u kojim se uvjetima odvija žetva i kakvi su prinosi pšenice na 
području Osječko-baranjske županije. 
 
Sanja Vargić komentira što Župan osobno nije bio nazočan Đakovačkim vezovima. 
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Stjepan Sokol moli Župana za komentar o Bizovačkim toplicama koje su konačno dobile novoga 
vlasnika te razvoju Zračne luke Osijek i uspostavljanju zračne linije Osijek-London-Osijek, u funkciji 
razvoja turizma. 
 
Goran Ranogajec pita Župana jesu li u pripremi neki novi projekti za poticanje povećanja energetske 
učinkovitosti obiteljskih kuća. 
 
Zvonko Ibriks napominje da je prošle godine donesen Zakon o gradnji i Zakon o prostornom uređenju 
Republike Hrvatske koji je stupio na snagu 1.1. ove godine uz obrazloženje da su svrha i cilj ubrzanje 
gradnje i investicija u Republici Hrvatskoj, te postavlja pitanje što se u stvarnosti događa na terenu i 
kako Župan i stručne službe procjenjuju koliko vremena treba potencijalnom investitoru koji dolazi na 
područje Osječko-baranjske županije, uz uvjet da se mora izmijeniti Generalni urbanistički plan, da 
ishodi potrebne dozvole. 
 
Goran Ivanović predlaže da se na sljedećoj sjednici Županijske skupštine razmatra samo jedna točka 
dnevnog reda: Stanje u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom se za postavljanje dopunskog pitanja javio Stjepan Čuraj. 
 
Stjepan Čuraj napominje da su obveze 31. prosinca 2013. godine za Opću županijsku bolnicu u 
Našicama iznosile 22.228.000,00 kuna te ga zanima je li dug od preko 20 milijuna kuna podmiren 
tijekom ove godine i kakvo je stanje obveza na dan 30. lipnja 2014. godine. 
 
Potom su se za riječ javili: Dalibor Kraljik i Vladimir Šišljagić. 
 
Potom predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 3. INFORMACIJA O REFORMI ZAJEDNIČKE POLJOPRIVREDNE 

POLITIKE 2015. - 2020. - IZRAVNA PLAĆANJA 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 
razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik poziva zamjenika župana Željka Kraljička da uvodno obrazloži podneseni prijedlog. 
 
Potom Željko Kraljičak obrazlaže podneseni prijedlog. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Boris Antunović, Antun Kapraljević, Mladen 
Mikolčević, Milan Blagojević i Miroslav Varga. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (36 za, 5 protiv i 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
Reformi Zajedničke poljoprivredne politike 

2015. - 2020. - Izravna plaćanja 
 
Klasa: 320-01/14-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
 
TOČKA 4. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI BILJNE PROIZVODNJE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, HGK Županijska komora Osijek i 
Savjetodavna služba Podružnica Osječko-baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 
razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Boris Antunović, Goran Ivanović, Željko Franjić i 
Antun Kapraljević. 
 
Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (37 za, 8 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici biljne proizvodnje na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 320-01/14-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
TOČKA 5. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI U STOČARSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Savjetodavna služba Podružnica 
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Osječko-baranjske županije, Hrvatska poljoprivredna agencija Županijski ured Donji Miholjac i Darda i 
HGK Županijska komora Osijek. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 
razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Franjić, Boris Antunović, Milan Blagojević, 
Zvonko Ibriks, Željko Kraljičak, Antun Kapraljević i Stjepan Čuraj. 
 
Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (33 za, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici u stočarstvu na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 320-01/14-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 6. INFORMACIJA O STANJU I RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA TURIZMA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I RADU TURISTIČKE 
ZAJEDNICE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj i Turistička zajednica Osječko-baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Milan Blagojević, Miroslav Varga i 
Zvonko Ibriks. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola, Goran Ivanović, Antonio Sobol i Vladimir Cindrić. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
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Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (24 
za, 9 protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i razvojnim mogućnostima turizma na 

području Osječko-baranjske županije i 
radu Turističke zajednice Županije 

 
Klasa: 334-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
TOČKA 7. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Obrtnička 
komora Osječko-baranjske županije i udruženja obrtnika s područja Osječko-baranjske županije te 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Sanja Rogoz-Šola. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (24 
za, 12 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici razvoja obrtništva 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 311-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O POTPORAMA ZA POTICANJE RAZVOJA 

PODUZETNIŠTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj i Tajništvu Osječko-baranjske županije. 
 
Odluku je predložio Župan. 
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Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Dalibor Kraljik, Zvonko Ibriks, Antun 
Kapraljević, Vladimir Šišljagić, Davor Brunčić, Stjepan Čuraj, Ivana Katavić Milardović, Milan 
Blagojević i Stjepan Sokol. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 13 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o potporama za poticanje razvoja poduzetništva 
na području Osječko-baranjske županije  

 
Klasa: 302-01/14-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
Nakon stanke nastavlja se s radom. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SUDJELOVANJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U PROGRAMU JAMSTVENOG FONDA ZA PRERAĐIVAČKU 
INDUSTRIJU I INOVACIJE U PRERAĐIVAČKOJ INDUSTRIJI ZA 2014. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka 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. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

o sudjelovanju Osječko-baranjske 
županije u Programu Jamstvenog fonda 

za prerađivačku industriju i inovacije 
u prerađivačkoj industriji za 2014. godinu 

 
Klasa: 302-01/14-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG PROGRAMA PROVEDBE NACIONALNOG PROJEKTA 

NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Program je predložio Župan. 
 
Prijedlog Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Županijsko povjerenstvo za 
gospodarski razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (36 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

P R O G R A M 
 

provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 325-01/14-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
TOČKA 11. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE 

IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2016. GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Izmjene Programa je predložio Župan. 
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Prijedlog Izmjena Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Izmjena Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(34 za, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PROGRAMA 
 

sufinanciranja državne izmjere i 
katastra nekretnina na području 

Osječko-baranjske županije za razdoblje 
2013. - 2016. godine 

 
Klasa: 930-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 12. INFORMACIJA O PROBLEMATICI RAZMINIRANJA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj 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 Hrvatski centar za razminiranje 
Podružnica Osijek. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (36 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije 
o problematici razminiranja na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 804-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
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TOČKA 13. INFORMACIJA O STANJU, GOSPODARENJU I ZAŠTITI ŠUMA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i "Hrvatske šume" Uprava šuma 
Podružnica Osijek, Podružnica Našice, Podružnica Vinkovci i Podružnica Požega. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (36 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 321-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 14. IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2009. - 2012. GODINE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i 
Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Danijela Lovoković. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 3 protiv), te 
je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 
okoliša na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2009.-2012. godine 
 
Klasa: 351-01/14-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
TOČKA 15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

SLAVONIJE I BARANJE D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I REGIONALNU 
SURADNJU ZA 2013. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna 
razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Dalibor Kraljik i Stjepan Ribić. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Regionalne razvojne agencije 

Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu 
i regionalnu suradnju za 2013. godinu 

 
Klasa: 024-02/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
 
TOČKA 16. IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 

LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2013. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Miholjački 
poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. Donji Miholjac. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga i Valent Poslon. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 
Miholjačkog poduzetničkog centra 
Lokalne razvojne agencije d.o.o., 
Donji Miholjac za 2013. godinu 

 
Klasa: 024-02/14-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
TOČKA 17. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TERA TEHNOPOLIS D.O.O., OSIJEK ZA 2013. 

GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Tera 
Tehnopolis d.o.o., Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Stjepan Čuraj i Ana Nikšić. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (38 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., 

Osijek za 2013. godinu 
 
Klasa: 024-02/14-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
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TOČKA 18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EKOS D.O.O. OSIJEK ZA 2013. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je EKOS d.o.o. 
Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša 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, Miroslav Varga, Stjepan Krznarić, 
Stjepan Čuraj, Vladimir Šišljagić i Ranko Radunović. 
 
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, predlaže da se u Zaključak povodom razmatranja 
Izvješća o poslovanju Ekos d.o.o. Osijek za 2013. godinu ugrade i stanovišta koja potom čita. 
 
Predsjednik predlaže da se glasuje odvojeno o Izvješću i o predloženom sadržaju Zaključka. 
 
Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen (31 za). 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 3 protiv, 3 
suzdržana). 
 
Predsjednik daje na glasovanje predloženi Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 
EKOS d.o.o. Osijek za 2013. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Zaključak prihvaćen većinom glasova (30 za, 3 protiv, 
3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek 

za 2013. godinu 
 
Klasa: 024-02/14-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
TOČKA 19. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA 

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 
ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 
županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za javne službe 
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola i Gordan Matković. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 2 suzdržana), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 
poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
Klasa: 024-03/14-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 20. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA 

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 
ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za javne službe 
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 
i poslovanju Javne ustanove Zavod za 
prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 
Klasa: 024-03/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
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TOČKA 21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I RADU ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK 
ZA 2013. GODINU I PROVEDBI PROGRAMA "OSNOVE RAZVOJA 
ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK" 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za 
informatiku Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Miroslav Varga. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (29 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju i radu Zavoda za informatiku 

Osijek za 2013. godinu i provedbi 
programa "Osnove razvoja Zavoda 

za informatiku Osijek" 
 
Klasa: 650-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 22.a) IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD 

HAZU U OSIJEKU U 2013. GODINI 
b) PLAN RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U 

OSIJEKU ZA 2014. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za 
znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. 
 
Izvješće i Plan su razmatrali: Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i 
umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2013. godini i Plan rada za 2014. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Izvješće i Plan jednoglasno prihvaćeni (30 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda 
za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 

2013. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni 
i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2014. godinu 

 
Klasa: 612-01/14-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 23. IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2013. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Savjet za zdravlje, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (29 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju i 
problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2013. godini 
 
Klasa: 510-01/14-01/30 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
TOČKA 24. INFORMACIJA O STANJU SOCIJALNE SKRBI I POSLOVANJU 

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-
BARANJSKA ŽUPANIJA U 2013. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Savjet za socijalnu skrb, Komisija za javne službe, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (30 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o stanju 
socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne 

skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 
u 2013. godini 

 
Klasa: 550-01/14-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 25. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SUDJELOVANJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U OTPLATI DIJELA KREDITA "HRVATSKOG CRVENOG 
KRIŽA GRADSKOG DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSIJEK" 
PODIGNUTOG ZA REKONSTRUKCIJU I PROŠIRENJE KAPACITETA 
CENTRA ZA EDUKACIJU U ORAHOVICI 

 
Predsjedatelj 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 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. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga i Davor Brunčić. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (28 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u 
otplati dijela kredita "Hrvatskog Crvenog križa 

Gradskog društva Crvenog križa Osijek" 
podignutog za rekonstrukciju i proširenje kapaciteta 

Centra za edukaciju u Orahovici 
 
Klasa: 403-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
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TOČKA 26. INFORMACIJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JEDINICA LOKALNE 
SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 
2013. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Mato Dunković. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (30 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
financijskom poslovanju jedinica lokalne 

samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2013. godini 

 
Klasa: 402-01/14-01/42 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 
TOČKA 27. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Osječko-baranjske županije. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije, Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja 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 ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (29 
za), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 
 

o osnivanju Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/14-25/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
TOČKA 28. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENAMA STATUTA DOMA ZDRAVLJA NAŠICE 
 
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 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na 
Odluku o izmjenama Statuta 

Doma zdravlja Našice  
 
Klasa: 024-04/14-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
 
 
TOČKA 29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJEDLOG 

ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA JAVNE USTANOVE 
ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za javne službe. 
 
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 Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopuni Statuta Javne 

ustanove Zavod za prostorno uređenje 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 024-04/14-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
TOČKA 30. ZAHTJEV GRADA NAŠICA ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA 

NEKRETNINA U K.O. NAŠICE KAO KULTURNOG DOBRA 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za upravne i pravne poslove. 
 
Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva. 
 
Materijal su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja 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 Zaključka korigiran prijedlozima radnih tijela 
na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (28 za, 1 
protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja zahtjeva Grada 
Našica za očitovanjem o pravu prvokupa 

nekretnina u k.o. Našice kao kulturnog dobra 
 
Klasa: 947-01/14-01/25 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 
 
TOČKA 31. INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 2014. GODINE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključak Komisije 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 (29 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu za razdoblje 

od 1. travnja do 30. travnja 2014. godine 
 
Klasa: 400-06/14-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 
TOČKA 32. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

UPRAVNOG VIJEĆA GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili naknadno, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja i predlaže Skupštini njegovo donošenje u 
predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
člana Upravnog vijeća 

Galerije likovnih umjetnosti Osijek 
 
Klasa: 024-04/14-03/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
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TOČKA 33. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili naknadno, a pripremljen je u Službi za zajedničke 
poslove. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
člana Zapovjedništva civilne zaštite 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 021-04/14-22/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
 
 
TOČKA 34. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili naknadno, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja i predlaže Skupštini njegovo donošenje u 
predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
člana Županijskog povjerenstva 

za ravnopravnost spolova 
 
Klasa: 021-04/14-22/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-3 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,49 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/14-02/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Srđan Igali 
 
 Goran Ilić 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 346,58 minute. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/100302726 
 
 
Ovom zapisniku se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


