REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

Z A P I S N I K
10. SJEDNICE SKUPŠTINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-04/14-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-7
Osijek, 30. rujna 2014.

ZAPISNIK
10. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 30. rujna 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. Goran Ivanović i
2. Marijana Kopljar.
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 Goran
Ivanović i Marijana Kopljar.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočan 51
vijećnik 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. Domagoj Hajduković, 15. Zvonko Ibriks, 16. Srđan Igali, 17.
Goran Ilić, 18. Goran Ivanović, 19. Antun Kapraljević, 20. Marijana Kopljar, 21. Vlado Koren, 22. Željko
Kovačević, 23. Ivana Kovačević-Ivanišić, 24. mr.sc. Dalibor Kraljik, 25. Ante Kristić, 26. Stjepan
Krznarić, 27. Dražen Kušić, 28. Boris Ljubojević, 29. Frida Mikić, 30. Davor Mikulić, 31. Hrvoje
Pavković, 32. Mladen Peradić, 33. Zvonko Plavčić, 34. Gordana Puđa, 35. Goran Ranogajec, 36. Ante
Raspuduć, 37. Sanja Rogoz-Šola, 38. Vinko Ručević, 39. Darijan Rudan, 40. Stjepan Sokol, 41. Jovo
Šijan, 42. Ivica Tomašičević, 43. Miroslav Varga, 44. Sanja Vargić, 45. Stjepan Viduka, 46. Mirta
Vlahović, 47. Antun Vuković, 48. Ivan Zadravec, 49. Jurica Žanić, 50. Zdravko Živković i 51. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Davorin Bubalović, 2. Dinko Huis, 3. mr.sc. Mladen Mikolčević i 4.
Nevenka Redžep.
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. Nikola Mak, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine, 7. Ahnetka
Balatinac, predstavnica rusinske 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. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za
poljoprivredu i ruralni razvoj, 19. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 20. Saša Forgić,
pomoćnik tajnika Županije, 21. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 22. Gordana Kibel, viša
savjetnica u Tajništvu Županije, 23. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za
javne financije, 24. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 25. Ljerka Ništ-Kokolari,
pomoćnica tajnika Županije, 26. Željka Panjaković, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za
zdravstvo i socijalnu skrb, 27. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 28. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-

1

baranjske županije, 29. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne
financije, 30. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 31. Marko Bagarić, direktor
Cestinga d.o.o. Osijek, 32. Davor Boras, direktor Slobodne zone Osijek d.o.o., 33. Biljana Bukvić,
Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, 34. Krešo Galić, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek,
35. Žana Gamoš, direktorica Regionalne veletržnice Osijek d.d. i ULO hladnjače d.o.o. Osijek, 36.
Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 37. Oliver Grigić, ravnatelj
Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 38. Mirko Klarić, direktor Vuke d.d.,
Osijek, 39. Josip Lazar, direktor Odvodnje d.d., Darda, 40. Domagoj Marinić, direktor Zračne luke
Osijek d.o.o., 41. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 42. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora
Županijska komora Osijek, 43. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 44. Hrvoje Romić, Služba za zajedničke poslove, 45. Donna Šimatić,
predsjednica Županijskog savjeta mladih, 46. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku
Osijek, 47. Valerija Vuković Kondža, pomoćnica ravnatelja Agencije za obnovu osječke Tvrđe, 48.
Ilija Pranjić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 49. Josip Subašić,
Zavod za informatiku Osijek i 50. 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
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
a)
b)
8.
a)
b)

RED

Usvajanje zapisnika 9. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja
2014. godine
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječkobaranjske županije u 2013. godini
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Prijedlog izmjena planskih dokumenata Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Prijedlog izmjena planskih dokumenata učinkovitog korištenja energije u neposrednoj
potrošnji
Prijedlog Izmjena i dopune Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji
na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015.
Prijedlog Izmjena i dopune Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na
području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.a)
b)
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
a)
b)
c)
35.

Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2014. godine na području Osječko-baranjske
županije
Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječkobaranjske županije
Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2013. godini
Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2013. godinu
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na promjenu temeljnog kapitala Regionalne
veletržnice Osijek d.d.
Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2013. godinu
Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2013. godinu
Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe za
2013. godinu
Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2013. godine
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječkobaranjske županije
Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj
odnosno akademskoj godini 2013./2014.
Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za
deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2013./2014.
Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u
akademskoj godini 2013./2014.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini
Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i
srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
Informacija o realizaciji izgradnje športskih terena (rukometnih igrališta) na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Prijedlog Vanjskog plana zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za
pogon tvrtke HEP Proizvodnja d.o.o. - Termoelektrana - Toplana Osijek
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2014.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2014.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2014.
godine
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječkobaranjske županije
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Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA 9. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Zapisnik 9. sjednice Skupštine
Županije.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik.
Stjepan Čuraj iznosi primjedbu na zapisnik te navodi da je pod točkom 18. Izvješće o poslovanju Ekos
d.o.o. Osijek za 2013. godinu vijećnik Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, predložio da
se u Zaključak povodom razmatranja Izvješća o poslovanju Ekosa d.o.o. Osijek za 2013. godinu
ugrade i stanovišta o kojima se Skupština posebno izjašnjavala. Napominje da je bilo tri glasovanja
pod jednom točkom. Traži da mu se objasni je li se ovdje radilo o amandmanu jer smatra da, ako se
radilo o amandmanu, nije prošao propisanu proceduru te se navedenim zaključkom izmijenio dnevni
red i dodala nova točka dnevnog reda koju je trebalo utvrditi na početku sjednice kod utvrđivanja
dnevnog reda. Moli da tajnik Davor Brunčić da tumačenje.
Milan Blagojević, u ime Kluba vijećnika SDP, također napominje da je na prošloj sjednici povodom
razmatranja Izvješća o poslovanju Ekosa d.o.o. Osijek za 2013. godinu prekršen Statut i Poslovnik
Skupštine jer su izglasani zaključci koji nisu predviđeni dnevnim redom, nisu podijeljeni vijećnicima te
nisu razmatrani na radnim tijelima kao Izvješće.
Davor Brunčić, tajnik Županije napominje da primjedbe koje su iznesene nisu primjedbe na zapisnik
nego na rad Skupštine koji zapisnik vjerno prikazuje. Potom, daje tumačenje u svezi iznesenih
primjedbi.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Davor Brunčić.
Budući da nije bilo drugih primjedbi, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 9. sjednice Skupštine, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik prihvaćen većinom glasova (41 za, 10 suzdržanih).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 9. sjednice Srđana Igalija i Gorana Ilića 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.
Domagoj Hajduković predlaže da Županija sufinancira obnovu župne crkve Snježne Gospe u
Harkanovcima koja je u prilično lošem stanju.
Stjepan Čuraj postavlja pitanje vezano za izvanredne prihode koje je Osječko-baranjska županija ostvarila
iz spora vezanog uz prodaju zemljišta prilikom privatizacije tvrtke Belje. Traži informaciju o postupku i
iznosu te ujedno predlaže da se ta sredstva utroše na poticanje projekata prema strukturnim fondovima (za
odvodnju, navodnjavanje) te da se formira fond za projekte u poljoprivredi koji bi se koristio za pripremu
projekata i sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za kapitalne projekte u poljoprivredi.

4

Miroslav Varga postavlja pitanje može li se osigurati autobusni prijevoz djece iz Meca koja idu u
Osnovnu školu Darda jer idu tri kilometra pješice u školu, pri čemu prelaze prugu na neobilježenom
prijelazu, nemaju pješačke niti biciklističke staze, a javna rasvjeta ne radi. Nadalje, napominje da je na
prošloj sjednici tražio popis svih osoba koje su se od konstituiranja Županijske skupštine do 1. srpnja
2014. godine zaposlile u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije. Kako tražene podatke nije
dobio traži da mu se navedeni podaci dostave za razdoblje od konstituiranja Županijske skupštine do
1. rujna ove godine.
Vlado Koren napominje da su Grad Đakovo i Grad Osijek podnijeli svoje kandidature za Europsku
prijestolnicu kulture 2020. godine te da je posao pripreme i troškovi koje ta kandidatura
podrazumijeva prevelik za Grad Đakovo te moli da se i Županija uključi i pomogne.
Gordana Puđa postavlja pitanje jesu li poznati rezultati javnog natječaja za sufinanciranje učinkovitosti
u zgradarstvu koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, a na koji se prijavila
Osječko-baranjska županija.
Milan Blagojević postavlja pitanje koji su kriteriji primijenjeni kod imenovanja ravnatelja Doma za
starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru, gdje je na natječaju za ravnatelja izabran dipl. kriminalist
iz Darde, a na natječaj su se prijavili i dipl. socijalni radnik te dipl. pedagog iz Belog Manastira. S
obzirom da je drugostupanjsko tijelo poništilo spornu odluku, a ravnatelj otišao u mirovinu, zanima ga
što se sada događa vezano za imenovanje ravnatelja.
Boris Ljubojević postavlja pitanje kada će započeti uređenje cesta koje su neophodne za razvoj
ruralnog turizma, pogotovo na baranjskoj strani, gdje ceste u blizini Kopačkog rita svojim metalnim
prijelazima, prijelazima za divljač preko kanala, predstavljaju opasnost za automobile i bicikliste.
Nadalje, pita hoće li se naselja i objekti koji se nalaze u nebranjenom dijelu braniti od poplava i iz
kojih sredstava ("Zeleni otok" i naselje na ušću Drave u Dunav).
Mato Dunković moli Župana da informira o otvorenju Informacijskog centra Europa Direct za
Hrvatsku u Osijeku u sklopu Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje.
Ivica Čeme predlaže da se ubuduće sjednice Županijske skupštine održavaju češće s manjim brojem
točaka dnevnog reda. Nadalje, predlaže da se organizira prijem kod Župana za reprezentaciju Hrvatske
koja je osvojila zlatnu medalju na 16. svjetskom prvenstvu u ribolovu šarana na jezeru Pietrafitti u
Italiji, a u kojoj su i četvorica Našičana te predlaže da im se iz sredstava proračunske zalihe dodijeli za
pokriće troškova u Italiji iznos od minimalno 10.000,00 kuna.
Goran Ilić, u svezi problematike nanosa pijeska u Luci Osijek i nedavnog sastanka koji je organizirao
Župan, postavlja pitanje ima li povratnih informacija iz Ministarstva što će se napraviti po tom pitanju
jer vodostaj Drave rapidno opada i problemi će se nastaviti. Nadalje, pita kada će biti završen južni
trak Južne obilaznice oko Osijeka te je li istinita informacija da je u izradi izmjena projekta mosta
preko rijeke Drave i ceste u koridoru V/c.
Ante Kristić napominje da je Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada izuzela iz
Osječko-baranjske županije oko 5.500 predmeta te postavlja pitanje Županu što je s tim predmetima,
koliko ih je riješeno i hoće li biti novih izuzimanja.
Ante Raspudić postavlja pitanje zašto je u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna prikazana
tolika neaktivnost vidljiva iz iznosa neiskorištenih sredstava. Nadalje, moli Župana da odgovori je li
bilo aktivnosti do 30.09. jer to iz materijala nije vidljivo.
Sanja Rogoz-Šola postavlja pitanje kada će biti završena cesta Široko Polje - Semeljci. Nadalje,
vezano za spajanje Ljekarne Đakovo s Ljekarnom Osijek i Ljekarnom Beli Manastir u jednu
zajedničku ustanovu sa sjedištem u Osijeku, pita zašto dolazi do toga budući da su ljekarne pozitivno
poslovale i iskazale dobit te moli Župana da se zauzme da Ljekarna Đakovo zadrži svoju samostalnost.
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Krešimir Ćosić postavlja pitanje je li se Osječko-baranjska županija javila na natječaj za projekt
osiguravanje pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim i srednjoškolskim odgojnoobrazovnim ustanovama. Ako je, zanima ga za koliko učenika i pomoćnika će se projekt primijeniti,
kao i visina novčanih sredstava koja je povučena.
Željko Kovačević ponovno postavlja pitanje u svezi izgradnje Regionalnog centra za gospodarenje
otpadom. Naime, zanima ga kakva je situacija sada i što se po tom pitanju napravilo. Predlaže da se
poduzme sve kako ne bi došli u situaciju da se ne zna što s otpadom.
Marijana Kopljar, u svezi raspisanog natječaja Županije od 17. srpnja 2014. godine za poticanje
povećanja energetske učinkovitosti obiteljskih kuća, pita tko čini Povjerenstvo te koji je iznos
Županija predvidjela za ovu namjenu. Napominje da je model financiranja u nekim gradovima i
županijama povoljniji za građane (model Grada Belog Manastira i Grada Rijeke) te moli da ubuduće i
Županija promijeni uvjete natječaja. Nadalje, traži pisani odgovor koliko je osoba s invaliditetom
zaposleno u upravnim tijelima i tvrtkama u vlasništvu Županije, koje su to osobe i na kojim su radnim
mjestima zaposlene.
Dalibor Kraljik napominje da je u medijima objavljeno da je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta kroz Europski socijalni fond osiguralo 46 milijuna kuna za asistente u nastavi i od toga je
Županija ostvarila 3,1 milijun kuna za tu svrhu, te postavlja pitanje može li Županija u budućem
proračunskom razdoblju osigurati sredstva za još 5 ili 10 asistenata u nastavi.
Vinko Ručević postavlja pitanje vezano za Informaciju o realizaciji izgradnje športskih terena
(rukometnih igrališta) na području Osječko-baranjske županije koja će se razmatrati kao točka 31.
dnevnog reda Skupštine te s obzirom da je u materijalu navedeno da je najpovoljnija ponuda dobivena
u postupku javne nabave premašila iznos koji je za tu namjenu predviđen i odobren, moli da mu se
dostave troškovnici za ova igrališta prije razmatranja te točke dnevnog reda.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Ante Raspudić, Milan Blagojević, Stjepan Čuraj i
Domagoj Hajduković.
Ante Raspudić postavlja dopunsko pitanje zašto nisu isplaćena osigurana sredstva iz Proračuna
Županije po određenim stavkama ("Poticaj za razvoj poljoprivrede", "Pomoć oštećenicima u slučaju
elementarnih nepogoda") gdje je realizacija za prvih šest mjeseci 0,00 kuna.
Milan Blagojević moli pisani odgovor u kojoj je fazi raspisivanje natječaja za ravnatelja Doma za
starije i nemoćne osobe u Belom Manastiru te traži da se Upravno vijeće pisano očituje kojim su se
kriterijima vodili kad su imenovali za ravnatelja kriminalista, a ne pedagoga ili socijalnog radnika.
Stjepan Čuraj pita Župana do kojeg se roka mogu predložiti projekti vezano za kreiranje Proračuna
Županije za 2015. godinu.
Domagoj Hajduković zahvalio se na dobivenom odgovoru na postavljeno pitanje te napominje da je
njegova intencija bila da Župan posebno obrati pažnju na župnu crkvu Snježne Gospe u Harkanovcima
budući da se zaista radi o "slavonskom biseru".
Odgovore na postavljena dopunska pitanja vijećnika dao je župan Vladimir Šišljagić.
Potom predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke predsjednik obavještava vijećnike da je većina vijećnika suglasna da se na ovoj sjednici
razmotre sve točke dnevnog reda te da će se pokušati da iduće sjednice Skupštine budu s manjim
brojem točaka dnevnog reda.
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Potom se prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.

IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U
RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2014. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Župan
Osječko-baranjske županije.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Sanja Rogoz-Šola, Domagoj
Hajduković, Stjepan Sokol, Vinko Ručević i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 6 protiv, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župana
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju
od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine
Klasa: 022-04/14-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-13
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 4.

PRIJEDLOG
POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA
O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Polugodišnji izvještaj je predložio Župan.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno
obrazloži podneseni prijedlog.
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Leon Žulj, Boris Antunović, Marijana
Kopljar, Snježana Raguž, Ružica Gverieri i Ivana Katavić Milardović.
Predsjednik daje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja prihvaćen većinom
glasova (28 za, 8 protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Klasa: 400-06/14-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Polugodišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio prilog broj 2.)
TOČKA 5.

IZVJEŠĆE
O
OSTVARIVANJU
INVESTICIJSKIH
PROJEKATA
FINANCIRANIH SREDSTVIMA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u upravnim
tijelima Osječko-baranjske županije.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu, Odbor za
prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za javne službe i Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Dalibor Kraljik, Domagoj Hajduković i Vladimir Šišljagić.
Dalibor Kraljik pita koliko je vozila za Zavod za hitnu medicinu nabavljeno s obzirom da je u
materijalu naveden iznos od 1.700.000 kuna.
Domagoj Hajduković traži podatke o pojedinostima nabave kompjutera Doma za starije i nemoćne
osobe Beli Manastir (broj nabavljenih kompjutera s obzirom na iznos od 34.000 kuna) i hladnjaka kod
kojih se pojavljuje razlika od više tisuća kuna pa je tako u jednom slučaju (Dom zdravlja Našice) za
nabavu hladnjaka iznos od 9.187 kuna, a u drugom (Dom zdravlja Valpovo) hladnjak i ljestve iznose
1.800 kuna.
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (22 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
ostvarivanju investicijskih projekata financiranih
sredstvima Proračuna Osječko-baranjske
županije u 2013. godini
Klasa: 404-01/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
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TOČKA 6.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Polugodišnji izvještaj razmatrali su: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija
za javne službe i Komisija za gospodarska 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 prijedlog za davanje suglasnosti na
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za
2014. godinu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (29 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Polugodišnji
Izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Klasa: 340-01/14-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)

TOČKA 7.
a)
b)

PRIJEDLOG IZMJENA PLANSKIH DOKUMENATA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG
IZMJENE
PLANA
GRAĐENJA
I
ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA
2015. I 2016. GODINU

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Prijedlog Izmjene Plana razmatrali su: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za gospodarska
pitanja, a Prijedlog Izmjena Financijskog plana razmatrali su: Župan, Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i Komisija za gospodarska 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: Sanja Vargić, Tihomir Glavaš i Snježana Raguž.
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem ocijeni prihvatljivim
predložene Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta uz ispravke naznačene u
Izvješću o zaključcima radnih tijela.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (30 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjene
Plana građenja i održavanja županijskih
i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 340-01/14-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog za davanje suglasnosti na Prijedlog Izmjena Financijskog plana.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (31 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Klasa: 340-01/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 8.
a)
b)

PRIJEDLOG IZMJENA PLANSKIH DOKUMENATA UČINKOVITOG
KORIŠTENJA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA UČINKOVITOG
KORIŠTENJA ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015.
PRIJEDLOG
IZMJENA
I
DOPUNE
PLANA
ENERGETSKE
UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI ENERGIJE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Izmjene i dopunu Programa i Plana predložio je Župan.
Prijedloge izmjena i dopune Programa i Plana razmatrale su Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska pitanja.
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 i dopune Programa učinkovitog
korištenja energije na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopune Programa jednoglasno
prihvaćen (39 za), te je Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE I DOPUNU PROGRAMA
učinkovitog korištenja energije u
neposrednoj potrošnji na području
Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2013. - 2015.

Klasa: 310-02/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Izmjene i dopuna Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 7.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopune Plana energetske učinkovitosti.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopune Plana jednoglasno prihvaćen
(39 za), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE I DOPUNU PLANA
energetske učinkovitosti u neposrednoj
potrošnji energije na području Osječkobaranjske županije u 2014. godini

Klasa: 310-02/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Izmjene i dopuna Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 9.

INFORMACIJA O ŽETVI I OTKUPU PŠENICE RODA 2014. GODINE 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 HGK Županijska komora Osijek.
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Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za
gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Franjić i Boris Antunović.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluje Željko Kraljičak.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (36 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
žetvi i otkupu pšenice roda 2014. godine
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/14-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 10.

INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA 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.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za lokalnu
samoupravu i Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Sanja Vargić.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (32 za,
5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 363-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
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TOČKA 11.

INFORMACIJA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U
CESTOVNOM PROMETU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za gospodarska pitanja.
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 prihvaćena većinom glasova (32 za, 5
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije
o organizaciji linijskog prijevoza putnika
u cestovnom prometu
Klasa: 340-01/14-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 12.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KARAŠICE-VUČICE D.D. DONJI MIHOLJAC U
2013. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je KarašicaVučica d.d. Donji Miholjac.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Vladimir Šišljagić, Stjepan
Viduka i Frida Mikić.
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da Skupština Izvješće primi k znanju.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća
o poslovanju Karašice-Vučice d.d.
Donji Miholjac u 2013. godini
Klasa: 024-02/14-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
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TOČKA 13.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ODVODNJE D.D. DARDA ZA 2013. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Odvodnja
d.d. Darda.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska 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 (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Odvodnje d.d. Darda
za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)

TOČKA 14.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2013. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vuka d.d.
Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska 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 (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
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TOČKA 15.a) IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK D.D.
ZA 2013. GODINU
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna
veletržnica Osijek d.d.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska 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 prihvaćeno većinom glasova (28 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o poslovanju
Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PROMJENU
TEMELJNOG KAPITALA REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK D.D.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Zaključka primili u sklopu materijala za sjednicu, a
pripremljen je u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj i Upravnom odjelu za javne financije.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (30 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na promjene temeljnog
kapitala Regionalne veletržnice Osijek d.d.
Klasa: 024-02/14-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
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TOČKA 16.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ULO HLADNJAČE D.O.O. OSIJEK ZA 2013.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je ULO
hladnjača d.o.o. Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Željko Kraljičak i Leon Žulj.
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 4 protiv, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o poslovanju
ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 17.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE OSIJEK D.O.O. ZA 2013.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Slobodna
zona Osijek d.o.o.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska 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 prihvaćeno većinom glasova (33 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o.
za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
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TOČKA 18.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CESTINGA D.O.O. OSIJEK ZA 2013. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Cesting
d.o.o. Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska 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 Marko Bagarić.
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (25 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek
za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 19.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2013.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zračna luka
Osijek d.o.o.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska 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 (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o.
za 2013. godinu
Klasa: 024-02/14-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
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TOČKA 20.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE ZA 2013. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Agencija za
obnovu osječke Tvrđe.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Nitko se nije javio za riječ.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Predsjednik daje izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (40 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o realizaciji
Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za
obnovu osječke Tvrđe za 2013. godinu
Klasa: 373-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 21.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE TIJEKOM 2013. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo
za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Antun Kapraljević i Sanja Rogoz-Šola.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Nacionalne populacijske politike
na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2013. godine
Klasa: 550-01/14-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
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TOČKA 22.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015.
GODINE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013.
GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo
za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.
godine na području Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje: Goran Ranogajec.
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluje Sanja Rogoz-Šola.
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (31 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o provedbi
Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti
za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine
na području Osječko-baranjske županije
u 2013. godini
Klasa: 562-01/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 23.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
I NAOBRAZBE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj 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 Komisija za lokalnu samoupravu, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i
Komisija za javne službe.
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.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (31 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju i
problematici predškolskog odgoja i naobrazbe
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 601-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 24.

INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU DAROVITIH
UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ
GODINI 2013./2014.

Predsjedatelj 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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu
i znanost i Županijski savjet mladih.
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 (33 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
primjeni Odluke o stipendiranju darovitih
učenika i studenata u školskoj odnosno
akademskoj godini 2013./2014.
Klasa: 604-02/14-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
TOČKA 25.

INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I
STUDENATA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA U
ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
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Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu
i znanost i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Snježana Staščik i Davor Brunčić.
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (37 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
primjeni Odluke o stipendiranju učenika i
studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja u školskoj odnosno akademskoj
godini 2013./2014.
Klasa: 604-02/14-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 26.

INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O DODJELJIVANJU POTPORA ZA
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ U AKADEMSKOJ GODINI 2013./2014.

Predsjedatelj 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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu
i znanost i Županijski savjet mladih.
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
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o primjeni
Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski
studij u akademskoj godini 2013./2014.
Klasa: 604-02/14-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
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TOČKA 27.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI
NAŠICE U 2014. GODINI

Predsjedatelj 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 2014. godini.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinskopravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i
Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. godini
Klasa: 550-01/14-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 28.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU RUJAN - PROSINAC 2014.
GODINE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu,
kulturu i znanost i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Vinko Ručević, Domagoj Hajduković i Vladimir
Šišljagić.
Vinko Ručević, u ime Kluba vijećnika HNS, podnosi amandman na Prijedlog Odluke o sufinanciranju
međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju
rujan - prosinac 2014. godine kojim predlaže da se u članku 3. Odluke mijenja broj 5 s brojem 10, tako da
članak glasi: "Osječko-baranjska županija će u razdoblju rujan - prosinac 2014. godine dodatno
sufinancirati međumjesni javni prijevoz redovitih učenika srednjih škola s prebivalištem na području
Osječko-baranjske županije u iznosu od 10% cijene mjesečne učeničke karte za vlak odnosno autobus,
utvrđene kao temelj za sufinanciranje prema točki II. i III. Odluke Vlade".
Predsjedatelj moli Župana da se očituje o podnesenom amandmanu.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podneseni amandman.
Predsjedatelj daje amandman Kluba vijećnika HNS na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova
(37 za, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije u razdoblju
rujan - prosinac 2014. godine
Klasa: 602-01/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
TOČKA 29.

PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014.
GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izmjene Plana je predložio Župan.
Prijedlog Izmjena Plana 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (32
za, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
IZMJENE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u
školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Klasa: 602-01/14-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 30.)
TOČKA 30.

PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
PRIJENOSU
KNJIGOVODSTVENE
VRIJEDNOSTI OPREME I OBJEKATA OSNOVNIM I SREDNJIM
ŠKOLAMA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Rješenje je predložio Župan.
Prijedlog Rješenja su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu,
kulturu i znanost i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
opreme i objekata osnovnim i srednjim školama
s područja Osječko-baranjske županije
Klasa: 602-01/14-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
TOČKA 31.

INFORMACIJA O REALIZACIJI IZGRADNJE ŠPORTSKIH TERENA
(RUKOMETNIH IGRALIŠTA) NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Službi za javnu nabavu i Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Vinko Ručević i Davor Slivka.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Davor Brunčić, Zvonko Ibriks i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Informaciju s Prijedlogom Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (33 za, 7 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije
o realizaciji izgradnje športskih terena
(rukometnih igrališta) na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 406-09/14-01/24
Urbroj: 2158/1-01-01-14-9
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 32.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU

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.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 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 Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (36 za, 2 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Klasa: 024-04/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 33.

PRIJEDLOG VANJSKOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD VELIKIH
NESREĆA KOJE UKLJUČUJU OPASNE TVARI ZA POGON TVRTKE HEP
PROIZVODNJA D.O.O. - TERMOELEKTRANA - TOPLANA OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Zavodu za
unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek i Službi za zajedničke poslove Osječko-baranjske županije.
Vanjski plan je predložio Župan.
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Prijedlog Vanjskog plana razmatrao je Stožer zaštite i spašavanja.
Zaključak Stožera vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Vanjskog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Vanjskog plana jednoglasno prihvaćen (41 za), te
je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o donošenju Vanjskog plana
zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje
uključuju opasne tvari za pogon tvrtke HEP
Proizvodnja d.o.o. - Termoelektrana Toplana Osijek
Klasa: 810-01/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-7
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
TOČKA 34.
a)

b)

c)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
SVIBNJA DO 31. SVIBNJA 2014. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA
DO 30. LIPNJA 2014. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA
DO 31. SRPNJA 2014. GODINE

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o sve tri informacije.
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 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 Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za
razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja, od 1. lipnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. srpnja 2014. godine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (27 za, 5 protiv,
7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu za razdoblje
od 1. svibnja do 31. svibnja 2014. godine

Klasa: 400-06/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu za razdoblje
od 1. lipnja do 30. lipnja 2014. godine

Klasa: 400-06/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
c)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu za razdoblje
od 1. srpnja do 31. srpnja 2014. godine

Klasa: 400-06/14-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
TOČKA 35.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili u sklopu materijala 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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Odbora za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (40 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja

Klasa: 021-04/14-22/5
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost
prometa na cestama Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (40 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/14-22/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,18 sati.

Klasa: 021-04/14-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-7

Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelji:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik
Goran Ivanović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Goran Ivanović
Marijana Kopljar

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 327,15 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/110401687.
Ovom zapisniku se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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