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Z A P I S N I K 
 

7. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 11. ožujka 2014. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,04 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Željko Franjić i 
 2. Zvonko Ibriks. 
 
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 Željko 
Franjić i Zvonko Ibriks. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Budući da je mr.sc. Mladenu Mikolčeviću prestalo mirovanje mandata vijećnika, čime je zamjenica 
vijećnika Sabina Režić prestala obnašati vijećničku dužnost, o čemu će vijećnici biti obaviješteni 
Izvješćem Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s tako izmijenjene liste 
vijećnika. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
49 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Davorin Bubalović, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. 
Krešimir Ćosić, 8. mr.sc. Mato Dunković, 9. Marijan Džanko, 10. Borivoj Eklemović, 11. Željko Franjić, 
12. Zvonko Ibriks, 13. Srđan Igali, 14. Goran Ilić, 15. Goran Ivanović, 16. Antun Kapraljević, 17. 
Marijana Kopljar, 18. Vlado Koren, 19. Željko Kovačević, 20. Ivana Kovačević-Ivanišić, 21. mr.sc. 
Dalibor Kraljik, 22. Ante Kristić, 23. Stjepan Krznarić, 24. Dražen Kušić, 25. Boris Ljubojević, 26. 
Dominik Mihaljević, 27. Frida Mikić, 28. mr.sc. Mladen Mikolčević, 29. Davor Mikulić, 30. Hrvoje 
Pavković, 31. Mladen Peradić, 32. Gordana Puđa, 33. Goran Ranogajec, 34. Ante Raspudić, 35. Nevenka 
Redžep, 36. Sanja Rogoz-Šola, 37. Vinko Ručević, 38. Darijan Rudan, 39. Stjepan Sokol, 40. Jovo Šijan, 
41. Ivica Tomašičević, 42. Miroslav Varga, 43. Sanja Vargić, 44. Stjepan Viduka, 45. Antun Vuković, 46. 
Ivan Zadravec, 47. Jurica Žanić, 48. Zdravko Živković i 49. Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Valentina Avdičević, 2. Stjepan Čuraj, 3. Mislav Ćurić, 4. Domagoj 
Hajduković, 5. Dinko Huis i 6. Mirta Vlahović. 
 
Sjednici je naknadno pristupio vijećnik Mislav Ćurić. 
 
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. Nikola Mak, predsjednik Vijeća 
njemačke nacionalne manjine, 6. Blagoja Jovanovski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 7. 
dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb, 9. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša i prirode, 10. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni 
razvoj, 11. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Ranko Radunović, 
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 13. Snježana Raguž, pročelnica 
Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 15. Snježana 
Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 16. Milica Šakota, 
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Silva Wendling, pročelnica Upravnog 
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odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 19. Ivan Karalić, 
poslovni tajnik župana, 20. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 21. Bernardica 
Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 22. Jerka Lukačević, pomoćnica 
tajnika Županije, 23. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 24. Svjetlana Rauš, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 25. Ružica 
Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 26. Suzana Tretinjak, 
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 27. Ruža Varga, viša savjetnica u 
Tajništvu Županije, 28. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne 
financije, 29. Branko Vrbošić, viši stručni suradnik u Tajništvu Županije, 30. Marko Bagarić, direktor 
Cestinga d.o.o. Osijek, 31. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice 
Osječko-baranjske županije, 32. Milan Baričević, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, 33. 
Željko Bugarić, ravnatelj Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Područnog ureda Osijek, 34. Silvija 
Dološić, predsjednica Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova, 35. Tihomir Glavaš, 
ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 36. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za 
prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 37. Tihomir Jalžetić, zamjenik predsjednika 
Nadzornog odbora Cestinga d.o.o. Osijek, 38. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 39. Josip Milić, 
predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije, 
40. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 41. 
Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 42. Marija Šešo, 
predsjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije, 43. 
mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 44. Ilija Pranjić, viši savjetnik u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 45. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 
46. 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 predlaže da se u dnevni red današnje sjednice kao 1. točka uvrsti 
- Izvješće Mandatne komisije 
te da točke 1. do 33. postanu točke 2. do 34. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog 
reda, da ih podnesu. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 
prijedlogu da se u dnevni red uvrsti Izvješće Mandatne komisije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Izvješće Mandatne komisije 
 2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Skupštine Županije 
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
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 4. Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije 
 5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 11. lipnja do 31. prosinca 

2013. godine 
 6. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 7. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije 
 8. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. 

godinu 
 9. Prijedlog Dopuna i izmjene Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske 

županije u razdoblju 2011. - 2015. godina 
10. Prijedlog Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske 

županije 
11. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na 

području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2013. godinu 
12. Prijedlog Plana energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području 

Osječko-baranjske županije u 2014. godini 
13. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije 
14. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini  
 b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
15. Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije 
 a) Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 

2013. godini 
 b) Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-

baranjske županije u 2014. godini 
16. Prijedlog Plana civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
17. Informacija o postupanju po podnescima vezanim uz poslovanje Cestinga d.o.o. Osijek 
18. Prijedlog 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 

19.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. 
godini 

     b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske 
županije u 2014. godini 

20.a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini 

     b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini 

21. Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za ravnopravnost spolova za 
razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije 

22. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 

23. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske 
županije u 2013. godini 

24. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2013. godini 
25. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim 

građanima 
26. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za 

prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 
27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za informatiku 

Osijek 
28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osijek i Ljekarni Osijek za prodaju 

nekretnine u Vladislavcima 
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29. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 
2013. godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2013. 
godine 

30. Prijedlog Zaključka o pristupanju udruzi Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje 
rizika od katastrofa 

31.a) Prijedlog Odluke o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske 
županije 

     b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-
baranjske županije 

32. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za 
Osječko-baranjsku županiju 

33. Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije 
34.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-

baranjske županije 
     b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju pomoćnika za zaštitu od epidemija i sanitarnih 

opasnosti u Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 
 
Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće. 
 
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
 
Klasa: 013-03/14-03/2 
Urbroj: 2158/1-01-05-14-2 
 
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 
Mandatne komisije, te da dužnost vijećnika nastavlja obnašati mr.sc. Mladen Mikolčević. 
 
 
TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 6. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 6. sjednice na glasovanje te, 
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 6. sjednice Skupštine jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 6. sjednice Marijana Džanka i Borivoja Eklemovića da poslije 
sjednice potpišu zapisnik. 
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TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine. 
 
Miroslav Varga napominje da uz točku dnevnog reda vezanu za Cesting nisu svi materijali u digitalnom 
obliku na internet stranici Županije te moli Župana da poduzme sve da svi materijali koji su na dnevnom 
redu Skupštine budu stavljeni na internet stranice Županije. Potom se zahvaljuje Ruži Varga, tajnici 
Komisije za gospodarska pitanja i dugogodišnjoj zaposlenici Županije koja odlazi u mirovinu, na 
dosadašnjoj suradnji. 
 
Ivica Čeme traži pisani odgovor s podacima o broju službenih automobila u vlasništvu Županije, 
godinama starosti službenih automobila, pregled troškova po automobilima u 2013. godini (za gorivo, 
gume, održavanje i slično) te pita je li Županija u 2013. godini isplaćivala naknade za korištenje 
privatnih automobila u službene svrhe i u kojem iznosu. Nadalje, pita kada će biti nastavljeni radovi na 
rekontrukciji prometnice Našice-Bizovac započeti još 2008. godine u dijelu koji se odnosi na naselja 
Jelisavac i Našička Breznica. Vijećnik moli da Župan, ukoliko nema informaciju o nastavku radova, 
zatraži informaciju od investitora. 
 
Ante Raspudić postavlja pitanje ima li i jedna strateška investicija u Osječko-baranjskoj županiji od 
interesa za Republiku Hrvatsku vrijednosti preko 150 milijuna kuna u 2013., 2014. ili 2015. godini. 
 
Vlado Koren postavlja pitanje postoji li mogućnost da se Županija uključi u rješavanje problema 
vodoopskrbe Općine Levanjska Varoš. 
 
Milan Blagojević pita Župana kakav je njegov stav o tome da se u odbore, savjete i savjetodavna tijela 
Županije biraju i imenuju ljudi po stranačkom ključu. 
 
Goran Ilić pita Župana je li kontaktirao Policiju u svezi učestalih provala u kuće i stanove na području 
Grada Osijeka i drugih dijelova Županije. Nadalje, s obzirom na loše gospodarske pokazatelje u Republici 
Hrvatskoj, pita ima li ova situacija utjecaja na prihode Županijskog proračuna. 
 
Nevenka Redžep postavlja pitanje koliko je proračunskih korisnika revidirala Jedinica unutarnje revizije 
Osječko-baranjske županije vezano uz korištenje službenih automobila s obzirom na činjenicu da mnogi 
čelnici proračunskih korisnika neograničeno koriste službene automobile te moli pisani odgovor. 
 
Sanja Vargić ponovno pita kada će konačno započeti izrada projektne dokumentacije za novu Ekonomsku 
školu u Đakovu te može li se u Đakovu pronaći drugi prostor ili alternativno rješenje kako bi se ta škola 
izgradila, odnosno postoji li interes Županije za izgradnju te škole. 
 
Marijana Kopljar, vezano za izdavanje građevinskih dozvola elektronskim putem od 1. travnja 2014., 
sukladno novom Zakonu o gradnji, postavlja pitanje je li Ministarstvu graditeljstva i prostornog 
uređenja stavljen na raspolaganje u digitalnom obliku prostorni plan Osječko-baranjske županije te 
ako nije, moli da se to učini. 
 
Leon Žulj postavlja pitanje raspolaže li Županija bazama projekata najavljenih privatnih ulaganja na 
području Županije. Nadalje, pita ima li Županija spoznaje oko najavljenih planova reorganizacije 
Policijske uprave osječko-baranjske te kakav je stav Županije oko obveze obnove objekata u vlasništvu 
države i osiguravanja financijskih sredstava za funkcioniranje Policijske uprave. 
 
Davor Mikulić postavlja pitanje kakva je sudbina prostora od 70-tak ha u k.o. Lug na području Parka 
prirode "Kopački rit", koji nikada nije zaživio kao višnjik unatoč državnim i županijskim potporama i 
poticajima. Moli odgovor u pisanom obliku. 
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Dalibor Kraljik ukazuje na problem iseljavanja mladih ljudi iz naše Županije te pita što će se poduzeti 
kako bi ih zadržali. 
 
Sanja Rogoz-Šola postavlja pitanje hoće li Osječko-baranjska županija isplatiti uskrsnice umirovljenicima 
i korisnicima pomoći socijalne skrbi, po kojim kriterijima, u kojem iznosu i na koji način.  
 
Ivan Zadravec, nakon izlaganja u odnosu na koje ga predsjednik upozorava da postavi pitanje iz 
nadležnosti Skupštine, traži podatak o broju pravomoćno osuđenih osoba za zločine počinjene u 
Domovinskom ratu na području Osječko-baranjske županije te moli da se informacija zatraži od 
Državnog odvjetništva i o tome izvijesti Skupština i javnost Osječko-baranjske županije. 
 
Boris Ljubojević predlaže Županu da se ubuduće kod imenovanja upravnih vijeća ustanova vodi računa 
da predstavnici osnivača, odnosno predstavnici Županije, budu i iz reda struke ovisno o pravnoj osobi. 
Potom zahvaljuje tajniku na isprici zbog greške u Županijskoj kronici te pita hoće li ispravak biti objavljen 
u sljedećoj Županijskoj kronici. 
 
Gordana Puđa napominje da je prošlo godinu dana od donošenja novog Zakona o poljoprivrednom 
zemljištu kojim su županijama smanjeni prihodi od raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, te 
pita ima li Županija informacije o navedenom Zakonu i njegovoj provedbi. 
 
Frida Mikić moli Župana da izvijesti što je Županija poduzela kako bi se pomoglo našim 
poljoprivrednicima s obzirom na nezainteresiranost banaka za kreditiranje proljetne sjetve i drugih 
ulaganja u poljoprivredu. 
 
Jurica Žanić moli Župana da izvijesti o sastanku s gradonačelnikom Grada Osijeka na temu zajedničkih 
projekata Grada i Županije te donesenim zaključcima. 
 
Mato Dunković postavlja pitanje Županu koji je cilj njegovih aktivnosti odnosno sastanaka u posljednjih 
nekoliko mjeseci sa znanstvenim institucijama, jedinicama lokalne samouprave te poljoprivrednim 
gospodarstvima s područja naše Županije. 
 
Ante Kristić napominje da je početkom 2011. godine izdan certifikat ISO 9001/2008 Osječko-baranjskoj 
županiji za područje regionalne samouprave te je prije nekoliko dana provedena recertifikacija tj. provjera 
uspješnosti, pa ga zanima kako je prošao taj postupak i što znači posjedovanje takvog certifikata. 
 
Željko Franjić postavlja pitanje hoće li Županija i dalje sufinancirati Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 
u iznosu od 12,5 milijuna kuna ili će ta sredstva preusmjeriti u neke druge razvojne programe, a vlasnička 
prava prenijeti na Grad Osijeku. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Dalibor Kraljik, Ivica Čeme, Marijana Kopljar i 
Leon Žulj. 
 
Dalibor Kraljik napominje da nije zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje. 
 
Ivica Čeme napominje da nije zadovoljan županovim odgovorima te da je tražio odgovor u pisanom 
obliku. 
 
Marijana Kopljar pita hoće li stanovnici naše Županije od 1. travnja 2014. godine sudjelovati u novom 
sustavu izdavanja građevinskih dozvola elektronskim putem te moli odgovor u pisanom obliku. 
 
Leon Žulj predlaže da se, u komunikaciji s poduzetnicima i sa svim zainteresiranima, napravi baza 
projekata planiranih ulaganja kod kojih se može tražiti konkretna perspektiva. 
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Nakon toga, prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 4. PRIJEDLOG ZA PROMJENU POSLOVNIKA SKUPŠTINE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja predlaže Skupštini da razmotri i prihvati 
Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije i pristupi promjeni 
Poslovnika, u sadržaju danom u tekstu obrazloženja pripremljenom za sjednicu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Milan Blagojević, Mato Dunković, 
Dalibor Kraljik, Goran Ilić, Goran Ivanović, Zvonko Ibriks, Boris Antunović, Nevenka Redžep, Stjepan 
Sokol, Vladimir Šišljagić i Antun Kapraljević. 
 
Miroslav Varga predlaže da se sadržaj zapisnika ne mijenja nego da se stavi video zapis "aktualnog sata" 
na internetske stranice Županije u dijelu arhive vezane uz svaku sjednicu. 
 
Župan Vladimir Šišljagić traži, ukoliko Skupština odluči da se u zapisnik unosi ono što je izjavljeno, da se 
njegovi odgovori unose od riječi do riječi. 
 
Predsjednik poziva predsjednike klubova na dogovor radi usuglašavanja zajedničkog prijedloga. 
 
Nakon usuglašavanja, predsjednik napominje da su se predsjednici klubova dogovorili da se sadržaj 
zapisnika ne mijenja, te da zapisnik mora sadržavati link koji vodi do video zapisa "aktualnog sata" na 
internetskim stranicama. 
 
Predsjednik napominje da je u međuvremenu sjednici pristupio vijećnik Mislav Ćurić. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika 
Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (50 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga 
za promjenu Poslovnika Skupštine 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 012-04/13-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta. 
 
Nakon stanke nastavlja se s radom. 
 
Potom predsjednik daje riječ Miroslavu Vargi. 
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Miroslav Varga ispričava se stručnim službama jer je u pitanju županu naveo da nisu svi materijali vezani 
za Cesting stavljeni na internetske stranice u digitalnom obliku, a bili su stavljeni. 
 
Predsjednik napominje da je u raspravi bila još jedna nedoumica vezano za govor vijećnice Nevenke 
Redžep te konstatira da je preslušavanjem fonograma utvrđeno da nije rekla ono što je navedeno da je 
rekla. 
 
Stjepan Sokol traži da se pusti snimka govora vijećnice Nevenke Redžep. 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta kako bi vijećnik Stjepan Sokol preslušao zapis. 
 
Nakon stanke, predsjednik poziva Ivku Igali da pročita sadržaj izrečenog govora. 
 
Ivka Igali čita sadržaj izrečenog govora vijećnice Nevenke Redžep. 
 
Predsjednik napominje da je iz pročitanog fonograma sve jasno i da ne treba nastavljati s raspravom. 
 
Potom su se za riječ javili: Stjepan Sokol, Antun Kapraljević, Nevenka Redžep i Vladimir Šišljagić. 
 
Nakon toga, prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 5. IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U 

RAZDOBLJU OD 11. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2013. 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: Sanja Vargić, Ivica Čeme, Goran Ivanović i Vladimir 
Šišljagić. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 18 protiv), te 
je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća Župana 
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju 

od 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine 
 
Klasa: 022-04/14-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-3 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
TOČKA 6. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Policijska 
uprava osječko-baranjska Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 
 
Informaciju su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za javne službe. 
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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, Nevenka Redžep, Mato Dunković, 
Goran Ivanović, Mladen Mikolčević, Zvonko Ibriks, Milan Blagojević, Antun Kapraljević i Milan 
Baričević. 
 
Sanja Rogoz-Šola postavlja pitanje koliko je hrvatskih branitelja u 2013. godini pokušalo ili izvršilo 
samoubojstvo na području naše Županije. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju sigurnosti na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
Klasa: 210-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
TOČKA 7. IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU U 2013. GODINI NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatski 
zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Županijski savjet mladih i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Franjić, Sanja Vargić, Miroslav Varga, Ante 
Raspudić, Mato Dunković, Vinko Ručević i Antun Kapraljević. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 
6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. godini 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 101-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
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Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 8. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće 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. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Vinko Ručević, Nevenka Redžep, 
Marijana Kopljar i Goran Ivanović. 
 
Marijana Kopljar traži pisani odgovor na pitanje o dodijeljenim potporama u iznosu od 455.000 kuna, 
kome su dodijeljene, u kojim iznosima i za koje projekte i programe uz primjedbu da nema javnog 
natječaja za dodjelu sredstava i sustava kontrole iskorištenja dodijeljenih sredstava. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 10 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o provođenju Programa poticanja 
poduzetništva Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 
Klasa: 302-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG DOPUNA I IZMJENE PROGRAMA UNAPRJEĐENJA 

LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 
RAZDOBLJU 2011. - 2015. GODINA 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Dopune i izmjenu Programa je predložio Župan. 
 
Prijedlog Dopuna i izmjene Programa razmatrale su Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i 
Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Dopuna i izmjene Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Dopuna i izmjene Programa prihvaćen većinom 
glasova (31 za, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

DOPUNE I IZMJENU PROGRAMA 
 

unaprjeđenja lovstva na području 
Osječko-baranjske županije u razdoblju 

2011. - 2015. godina 
 
Klasa: 323-01/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Dopune i izmjena Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O POTPORAMA ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 

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. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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 Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (31 za, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o potporama za unaprjeđenje lovstva na 
području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 323-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
TOČKA 11. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA UČINKOVITOG KORIŠTENJA 

ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015. ZA 2013. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
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Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za gospodarska 
pitanja 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 Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
provedbi Programa učinkovitog korištenja 

energije u neposrednoj potrošnji na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 

2013. - 2015. za 2013. godinu 
 
Klasa: 310-02/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 12. PRIJEDLOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ 

POTROŠNJI ENERGIJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Plan je predložio Župan. 
 
Prijedlog Plana su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za 
gospodarska pitanja 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 Prijedlog Plana na glasovanje. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova 
(31 za, 2 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

P  L  A  N 
 

energetske učinkovitosti u neposrednoj 
potrošnji energije na području Osječko- 

baranjske županije u 2014. godini 
 
Klasa: 310-02/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
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TOČKA 13. INFORMACIJA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA OBRANE OD TUČE 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 Osječko-baranjske županije i Državnom 
hidrometeorološkom zavodu. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, 
Komisija za gospodarska pitanja 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 (37 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
funkcioniranju sustava obrane od tuče 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 920-07/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 14. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 b) IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove i Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe 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 izvješća uz ispravke naznačene u Izvješću o 
zaključcima radnih tijela na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (38 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 
zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2013. godini i o stanju provedbe 
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu 

 
Klasa: 214-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
TOČKA 15. ORGANIZACIJA I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 a) INFORMACIJA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 b) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove. 
 
Informaciju i Prijedlog Smjernica je predložio Župan. 
 
Informaciju i Prijedlog Smjernica su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe 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 (38 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju sustava zaštite i spašavanja na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
Klasa: 810-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Smjernica. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Smjernica jednoglasno prihvaćen (39 za), te je 
Skupština donijela 
 
b) S M J E R N I C E 
 

za organizaciju i razvoj sustava 
zaštite i spašavanja na području 

Osječko-baranjske županije 
u 2014. godini 

Klasa: 810-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Smjernice se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 16. PRIJEDLOG PLANA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove Osječko-baranjske županije i Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. 
 
Plan je predložio Župan. 
 
Prijedlog Plana su razmatrali Zapovjedništvo civilne zaštite i Stožer zaštite i spašavanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (39 za), te je 
Skupština Županije donijela 

P L A N 
 

civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 810-01/14-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
TOČKA 17. INFORMACIJA O POSTUPANJU PO PODNESCIMA VEZANIM UZ 

POSLOVANJE CESTINGA D.O.O. OSIJEK 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju 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. 
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Kovačević, Miroslav Varga, Zvonko Ibriks, 
Nevenka Redžep, Goran Ilić, Antun Kapraljević, Mato Dunković, Vladimir Šišljagić i Marko Bagarić. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (29 za, 5 protiv), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
postupanju po podnescima vezanim uz 

poslovanje Cestinga d.o.o. Osijek 
 
Klasa: 024-02/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-3 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 18. PRIJEDLOG 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. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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. 
 
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb predlaže Skupštini prihvaćanje Prijedloga Odluke s amandmanom 
koji se nalazi u Izvješću radnih tijela. 
 
Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost na predloženi popis prioriteta za raspored dodijeljenih 
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini 
izuzev na popis prioriteta Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije u sadržaju 
obrazloženom podnesenim amandmanom na Prijedlog Odluke. 
 
Predsjedatelj poziva Župana da se očituje o podnesenom amandmanu. 
 
Župan Vladimir Šišljagić prihvaća podneseni amandman Odbora. 
 
Predsjedatelj napominje da Župan kao predlagatelj Odluke prihvaća podneseni amandman Odbora, koji 
sukladno članku 89. stavak 3. Poslovnika postaje sastavnim dijelom Prijedloga Odluke i o njemu se 
Skupština posebno ne izjašnjava. 
 
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 (24 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U KU 
 

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: 550-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
TOČKA 19.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

   b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU 
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. 
 
Odluke je predložio Župan. 
 
Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za 
prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području 
Osječko-baranjske županije u 2014. godini. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
a) O D L U K U 

 
o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Osječko-baranjske 
županije u 2014. godini 

Klasa: 602-02/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske 
županije u 2014. godini. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
b) O D L U K U 

 
o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija srednjih 

škola i učeničkih domova na području 
Osječko-baranjske županije 

u 2014. godini 
Klasa: 602-03/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 20.a) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. 
GODINI 

       b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE 
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA U 
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Planove je predložio Župan. 
 
Prijedloge planova su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-
baranjske županije u 2014. godini. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (27 za, 4 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
a) P L A N 
 

rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu 
Osječko-baranjske županije u 2014. godini 

 
Klasa: 602-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
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Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (26 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
b)  P L A N 
 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 
i investicijskog održavanja školskih objekata u 

Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini 
 
Klasa: 602-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU MJERA NACIONALNE 

POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA RAZDOBLJE OD 2011. 
DO 2015. GODINE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Županijsko 
povjerenstvo za ravnopravnost spolova. 
 
Prijedlog Akcijskog plana su razmatrali Odbor za zaštitu sloboda i prava građana i Komisija za 
financije i imovinsko-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 Akcijskog plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana jednoglasno prihvaćen (32 za), 
te je Skupština Županije donijela 
 

AKCIJSKI PLAN 
 

za provedbu mjera Nacionalne politike 
za ravnopravnost spolova za razdoblje od 

2011. do 2015. godine na području 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/14-25/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2 
 
(Akcijski plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 22. IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski 
savjet mladih Osječko-baranjske županije. 
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Izvješće su razmatrali: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
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, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 
izvršenju Programa rada i Financijskog plana 

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu 

 
Klasa: 402-01/14-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
 
TOČKA 23. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo 
za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zaštitu sloboda i prava građana, 
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Savjet za zdravlje. 
 
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 (32 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
Klasa: 500-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
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TOČKA 24. IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 
OBDUKCIJAMA U 2013. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo 
za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
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 (32 za), te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
radu mrtvozorničke službe i obavljenim 

obdukcijama u 2013. godini 
 
Klasa: 500-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
TOČKA 25. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DODJELE 

JEDNOKRATNIH POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 
 
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. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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 Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih 
pomoći socijalno ugroženim građanima 

 
Klasa: 550-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
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TOČKA 26. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O OSNIVANJU 
JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije i Upravnom odjelu za prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-
pravna pitanja 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 Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (30 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopuni Odluke o 
osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno 

uređenje Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 024-03/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
TOČKA 27. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENI STATUTA ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije i Zavodu za informatiku. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe 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 Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (30 za, 
3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni 
Statuta Zavoda za informatiku Osijek 

 

Klasa: 024-04/13-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
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TOČKA 28. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU 
ZDRAVLJA OSIJEK I LJEKARNI OSIJEK ZA PRODAJU NEKRETNINE U 
VLADISLAVCIMA 

 
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 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 
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 Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti Domu zdravlja 
Osijek i Ljekarni Osijek za prodaju 

nekretnine u Vladislavcima 
 
Klasa: 947-01/14-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 
TOČKA 29. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 
 a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
STUDENOGA DO 30. STUDENOGA 2013. GODINE 

 b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
PROSINCA DO 31. PROSINCA 2013. GODINE 

 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (33 za). 
 
Predsjedatelj 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. 
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Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava 
osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga i od 1. prosinca do 31. prosinca 2013. godine. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira su informacije prihvaćene većinom glasova (30 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
a)  Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje 

od 1. studenoga do 30. studenoga 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/13-01/20 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 
 
b)  Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje 

od 1. prosinca do 31. prosinca 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
 
 
TOČKA 30. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU UDRUZI PLATFORMA 

HRVATSKIH ŽUPANIJA I GRADOVA ZA SMANJENJE RIZIKA OD 
KATASTROFA 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i 
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 



 25

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o pristupanju udruzi Platforma 
hrvatskih županija i gradova  

za smanjenje rizika od katastrofa 
 
Klasa: 810-01/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 
 
TOČKA 31.a) PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU 

KRIMINALITETA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke razmatrali su Komisija za javne službe 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 jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) O D L U K U 
 

o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta 
na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 215-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
 
 
 b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA 

PREVENCIJU KRIMINALITETA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
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Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za 
prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske županije te predlaže Skupštini donošenje 
Rješenja u predloženom tekstu. 
 
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 (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Vijeća 
za prevenciju kriminaliteta na području 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 215-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 
TOČKA 32. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU 

PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU 
ŽUPANIJU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i 
Komisija za izbor i imenovanja. 
 
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 jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o izmjeni Zaključka o utvrđivanju 
pravnih osoba od posebnog interesa za 

Osječko-baranjsku županiju 
 
Klasa: 022-01/14-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
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TOČKA 33. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA 
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta 
mladih Osječko-baranjske županije te predlaže Skupštini njegovo prihvaćanje. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Milan Blagojević, Mislav Ćurić, Antun Kapraljević, 
Nevenka Redžep, Boris Antunović, Jurica Žanić i Vladimir Šišljagić. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (30 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o izboru članova Županijskog savjeta mladih 
Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/13-22/30 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-36 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 
 
 
TOČKA 34.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

  b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 
POMOĆNIKA ZA ZAŠTITU OD EPIDEMIJA I SANITARNIH 
OPASNOSTI U ZAPOVJEDNIŠTVU CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u Službi 
za zajedničke poslove. 
 

Rješenja 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 na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i 
imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja i Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju pomoćnika 
za zaštitu od epidemija i sanitarnih opasnosti u Zapovjedništvu civilne zaštite. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su prijedlozi rješenja jednoglasno prihvaćeni (32 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
člana Stožera zaštite i spašavanja 

Osječko-baranjske županije 
 

Klasa: 021-04/13-22/31 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
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b)  R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju pomoćnika 
za zaštitu od epidemija i sanitarnih 

opasnosti u Zapovjedništvu civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/32 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 
 
 
 
Potom se Ruža Varga radi odlaska u mirovinu zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji. 
 
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 17,35 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/14-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
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