REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

Klasa: 021-04/14-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
Osijek, 20. svibnja 2014.

ZAPISNIK
8. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 20. svibnja 2014. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,08 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Ivica Čeme i
2. Domagoj Hajduković.
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 Ivica
Čeme i Domagoj Hajduković.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Budući da je vijećnik u Skupštini Osječko-baranjske županije Dominik Mihaljević stavio svoj mandat
vijećnika u mirovanje, a Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje odredio je Zvonka Plavčića za
njegovog zamjenika, čime je preuzeo 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.
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7.
Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. mr.sc. Mato Dunković, 10. Marijan Džanko, 11. Borivoj Eklemović,
12. Željko Franjić, 13. Domagoj Hajduković, 14. Dinko Huis, 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. Boris Ljubojević, 28. Frida Mikić, 29. Davor Mikulić, 30. Hrvoje Pavković, 31. Mladen
Peradić, 32. Zvonko Plavčić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Ante Raspudić, 36. Vinko
Ručević, 37. Darijan Rudan, 38. Stjepan Sokol, 39. Jovo Šijan, 40. Ivica Tomašičević, 41. Miroslav
Varga, 42. Sanja Vargić, 43. Stjepan Viduka, 44. Mirta Vlahović, 45. Antun Vuković, 46. Ivan Zadravec,
47. Jurica Žanić, 48. Zdravko Živković i 49. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Davorin Bubalović, 2. Stjepan Čuraj, 3. Dražen Kušić, 4. mr.sc. Mladen
Mikolčević, 5. Nevenka Redžep i 6. Sanja Rogoz-Šola.
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. mr.sc. Mladen Mikolčević i 2. 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. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća
slovačke nacionalne manjine, 6. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske nacionalne manjine, 7.
Blagoja Jovanovski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 8. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik
Županije, 9. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 10. mr.sc.
Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 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,
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pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Silva Wendling, pročelnica Upravnog
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 18. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 19.
Sandra Filipović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 20. Saša
Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 21. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 22. Ivana KatavićMilardović, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 23. Gordana
Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 24. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog
odjela za javne financije, 25. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 26. Ljerka Ništ-Kokolari,
pomoćnica tajnika Županije, 27. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 28. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za
zajedničke poslove, 29. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske
županije, 30. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije,
31. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 32. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 33. Leonilda Conti, ravnateljica Galerije
likovnih umjetnosti Osijek, 34. Miroslav Čabraja, v.d. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u
Osijeku, 35. Marko Đukić, ravnatelj Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječkobaranjske županije, 36. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 37.
Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 38. Branko Hrpka,
tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, 39. Dubravko Ižaković, tajnik Športske
zajednice Osječko-baranjske županije, 40. Damir Junušić, ravnatelj Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Osijek, 41. Marija Kribl, voditeljica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja,
prevencije i izvanbolničkog liječenja Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 42.
Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije, 43. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije, 44. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o.
Osijek, 45. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 46. mr.sc.
Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 47. Ilija Pranjić, viši savjetnik u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 48. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 49. 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.
Prije nastavka sjednice predsjednik obavještava vijećnike da je Odbor za priznanja Osječko-baranjske
županije nakon provedenog postupka donio odluke o dodjeli "Povelje lokalne samouprave" Osječkobaranjske županije i "Zelene povelje Osječko-baranjske županije".
Naime, prema članku 41. stavak 1. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o dodjeli
priznanja Županije donosi Odbor za priznanja, a odluke Odbora o dodjeli priznanja svečano se proglašuju
na zasjedanju Skupštine Županije. Budući da se Povelja lokalne samouprave uručuje prigodno na dan
konstituiranja prve Skupštine Županije 15. travnja, a Zelena povelja prigodom Dana planeta Zemlje 22.
travnja, povelje su uručene, a odluke o dodjeli objavljene.
"Povelja lokalne samouprave", javno priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske županije, dodijeljena je:
Općini Kneževi Vinogradi
za uspješno organiziranje u postizanju osobitih rezultata u stvaranju povoljnih uvjeta razvitka
društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za područje Općine, podizanju razine
standarda življenja i djelovanja te zadovoljavanju lokalnih potreba stanovnika na području
Općine.
"Zelena povelja Osječko-baranjske županije", javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te
osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području
Osječko-baranjske županije, dodijeljena je:
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Udruzi športskih ribolovaca "Podravac" Bistrinci
za iznimna pregnuća i ostvarene rezultate u uređenju zapuštenih dijelova okoliša kojima se
pridonosi njihovoj revitalizaciji i promicanju kvalitete življenja ljudi te oblikovanju i
ostvarivanju programa ljudskog djelovanja u suglasju s prirodom.
Predsjednik čestita dobitnicima.
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 ili dopunu predloženog dnevnog reda,
da ih podnesu.
Domagoj Hajduković predlaže da se dnevni red dopuni točkom: Izuzimanje osoba koje su pod istragom
za dodjeljivanje financijskih potpora obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.
Potom u raspravi u svezi ovog prijedloga sudjeluju: Stjepan Krznarić, Vladimir Šišljagić, Miroslav
Varga i Goran Ivanović.
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta te poziva predsjednike klubova vijećnika da dođu do stola
kako bi tajnik Županije pojasnio nadležnosti Skupštine i Župana.
Nakon stanke, predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Mladen Mikolčević, te
konstatira da je sjednici Skupštine nazočno 50 vijećnika.
Predsjednik moli tajnika Županije Davora Brunčića da povodom prijedloga vijećnika Domagoja
Hajdukovića pojasni nadležnosti Skupštine.
Potom Davor Brunčić pojašnjava nadležnosti Skupštine i Župana glede imenovanja.
Domagoj Hajduković napominje da će povući prijedlog za dopunu dnevnog reda ako se predsjednik
Skupštine obveže da će sazvati izvanrednu sjednicu Skupštine ukoliko dođe do izvanrednih situacija
koje zahtijevaju pažnju Skupštine.
Predsjednik napominje da izvanredna sjednica Skupštine može biti sazvana samo u slučaju da se dogode
iznimne okolnosti zbog kojih ona mora biti sazvana, ali da sjednica neće biti sazvana na temelju novinskih
napisa.
Predsjednik konstatira da se točka koju je predložio Domagoj Hajduković ne uvrštava u dnevni red.
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.

RED

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije
Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije
Informacija o programima poticanja poljoprivrede na području Osječko-baranjske županije u
2013. godini
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7.
a)
b)
8.
9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
10.
11.
12.
13.
a)
b)
14.
15.
16.
17.
18.
a)
b)
c)
d)
19.
a)
b)
20.

Prijedlozi zaključaka o provedbi projekata u poljoprivredi
Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim
gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na
području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječkobaranjske županije za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku
za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Galerije likovnih umjetnosti, Osijek u
2013. godini
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu
Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu
Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije za 2013. godinu
Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini
Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječkobaranjske županije za 2013. godinu
Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za
Osječko-baranjsku županiju u 2013. godini
Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječkobaranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
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
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21.a)
b)
22.
23.
24.
25.
26.
27.
a)
b)
c)
28.
29.
30.
31.
a)
b)

Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014.
godini
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
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na
području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječkobaranjske županije u 2013. godini
Informacija o stanju i pravcima razvoja sporta na području Osječko-baranjske županije
Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2013. godini
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. siječnja do 31. siječnja 2014.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2014.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2014.
godine
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Ante Starčevića Viljevo, Viljevo za
stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta
Medicinske škole Osijek, Osijek
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Muzeja likovnih umjetnosti,
Osijek
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne
populacijske politike na području Osječko-baranjske županije

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
Predsjednik napominje da je sjednici pristupila vijećnica Nevenka Redžep, te konstatira da je sjednici
Skupštine nazočan 51 vijećnik.
TOČKA 1.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće.
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi
IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/14-03/4
Urbroj: 2158/1-01-05-14-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
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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 počinje obnašati Zvonko Plavčić.
Temeljem Poslovnika Skupštine Županije prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred
predsjednikom daju svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon toga vijećnici
izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju.
Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a vijećnika koji počinje obnašati dužnost da pristupi stolu te
davanju svečane prisege, a potom je potpiše.
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje
"prisežem" te potpisuje tekst prisege.
TOČKA 2.

USVAJANJE ZAPISNIKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 7. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 7. sjednice na glasovanje te,
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 7. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 7. sjednice Željka Franjića i Zvonka Ibriksa da poslije sjednice
potpišu zapisnik.
TOČKA 3.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu,
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8.
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti
Skupštine.
Vlado Koren postavlja pitanje može li Županija financirati ili sufinancirati licenciranje za poljoprivrednike
vezano uz zaštitna sredstva i zaštitu usjeva. Nadalje, glede poplava koje su pogodile Slavoniju i susjedne
države, pita koliko je Županija uključena u to, koliko može intervenirati ili preventivno poduzeti da do
toga ne dođe na području naše Županije te predlaže raspravu o toj temi na jednoj od sljedećih sjednica.
Stjepan Krznarić, u svezi poplave koja je zadesila šire područje Slavonije i susjedne Bosne i Hercegovine,
predlaže da Osječko-baranjska županija, u okviru svojih mogućnosti, izdvoji određena financijska
sredstva ili da pomogne u nekom drugom obliku. Nadalje, predlaže da se vijećnici Osječko-baranjske
županije odreknu jedne mjesečne naknade za one kojima je pomoć najpotrebnija.
Ivica Čeme predlaže Županu da ubuduće na radne sastanke prilikom posjeta jedinicama lokalne
samouprave budu pozivani i vijećnici Županijske skupštine s tog područja. Nadalje, napominje da je prošli
tjedan u tisku objavljeno da je Župan pod istragom te ga zanima tko će u slučaju uhićenja obnašati
njegovu dužnost. Također ga zanima je li suspendiran pročelnik protiv kojega je pokrenuta istraga.
Ante Raspudić napominje da je 30.000 mladih, pretežno visokoobrazovanih osoba, zbog nemogućnosti
zapošljavanja, ove godine napustilo Republiku Hrvatsku te pita ima li podataka o broju mladih koji su
otišli iz Osječko-baranjske županije. Nadalje, podržava prijedlog vijećnika Stjepana Krznarića s tim
što predlaže da se vijećnici Osječko-baranjske županije odreknu tromjesečne naknade za pomoć
stradalima. Također predlaže da se od Vlade Republike Hrvatske zatraži oslobađanje od plaćanja PDV-a
na donacije za poplavljeno područje.
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Goran Ilić pita što je dogovoreno na sastanku predstavnika Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije po
pitanju zajedničkih projekata, a vezano za izgradnju nove zgrade Opće gimnazije, športske dvorane i
učeničkog doma. Nadalje, vezano za prijedloge da se vijećnici odreknu jednomjesečne ili tromjesečne
naknade smatra da ne treba određivati iznose niti vrstu pomoći nego da svatko pomogne u skladu sa
svojim mogućnostima.
Stjepan Viduka, u svezi ekoloških problema i šteta na području Ornitološkog rezervata "Podpanj", traži
da se, u suradnji s predstavnicima lokalne vlasti, ispitaju zakonske mogućnosti da se tom području
ukine status rezervata.
Jurica Žanić, u svezi održane manifestacije 6. Dani vina i turizma Osječko-baranjske županije, zanima se
za značaj ove manifestacije za vinare s područja naše Županije, kao i za razvoj ruralnog turizma, pita
planira li se i nadalje održavanje slične manifestacije i moli osvrt Župana na samu manifestaciju.
Ivan Zadravec pita u kojoj je fazi realizacija projekta obnove zgrade DVD-a Bizovac. Nadalje, pita je li
Županija izdvojila sredstva za pomoć poplavljenim mjestima u Općini Đurđenovac.
Ante Kristić, s obzirom na izjave u medijima ministrice graditeljstva i prostornog uređenja Anke Mrak
Taritaš da je nezadovoljna dinamikom rješavanja zahtjeva za legalizaciju na području naše Županije, moli
pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo i prostorno uređenje da pojasni što je povod takvim izjavama
i ocjenama te kakva je situacija s rješavanjem zahtjeva i jesu li građani naše Županije na bilo koji način
oštećeni u tim postupcima.
Vinko Ručević, vezano za sufinanciranje rada udruga s područja naše Županije, postavlja pitanje želi li
Županija pomoći udrugama da ostvare svoje ciljeve i projekte ili se iznosi dijele samo radi zadovoljavanja
forme budući da su iznosi premali za ozbiljniji rad.
Gordana Puđa napominje da je na koordinaciji Župana s načelnicima i gradonačelnicima s područja
Županije održanoj 6. svibnja 2014. godine jednoglasno prihvaćena inicijativa o izmjeni i dopuni članka
44. stavak 2. Zakona o poljoprivrednom zemljištu te pita što navedena inicijativa znači za samu Županiju i
jedinice lokalne samouprave.
Domagoj Hajduković, s obzirom na najavljeni vodeni val koji će doći Dunavom, postavlja pitanje Željku
Kraljičku, zamjeniku župana i načelniku Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije što je
Stožer učinio, koliko smo spremni za taj vodeni val te predviđa li da će biti većih poplava odnosno koje su
konkretne pripreme za vodeni val.
Ivana Kovačević-Ivanišić, vezano za poplave koje su se dogodile na području naše Županije početkom
svibnja, pita kolike su štete prema prvim procjenama te za koje je jedinice lokalne samouprave proglašeno
stanje elementarne nepogode. Nadalje, pita kakvo je stanje na području naše Županije s obzirom na
aktualne poplave.
Leon Žulj postavlja pitanje je li Vlada Republike Hrvatske dala suglasnost na predloženi program
energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije. Nadalje, u svezi izvedbe
rekonstrukcije dva cestovna ulaza u Valpovo iz smjera Osijeka i Bizovca, predlaže održavanje radnog
sastanka predstavnika Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije, Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje i Grada Valpova.
Zvonko Ibriks napominje da je Vlada Republike Hrvatske putem Ministarstva gospodarstva uputila javni
poziv županijama povodom osnivanja Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u
prerađivačkoj industriji te pita što je Županija poduzela i ima li konkretnih rezultata.
Dalibor Kraljik postavlja pitanje zašto Župan i dalje puni stupce crne kronike. Nadalje, pita u kojoj je fazi
izgradnja nastavno-športske dvorane u Donjoj Motičini.

7

Mato Dunković postavlja pitanje Županu je li upoznat sa Zaključkom Vlade Republike Hrvatske od 24.
travnja ove godine o prihvaćanju nove karte regionalnih potpora u razdoblju od 2014. do 2020. godine te
kakav je njegov stav i što je konkretno poduzeo glede nove karte.
Miroslav Varga predlaže anketiranje vijećnika mlađih od 40 godina koji žele primati materijale za
sjednice Skupštine u elektroničkom obliku budući da su mu se četiri vijećnika javila s takvim
prijedlogom. Nadalje, pita Župana što će se dogoditi kada predsjednik Skupštine Županije ode u Europski
parlament.
Krešimir Ćosić postavlja pitanje kako je prošla Quadrilla ove godine u Osijeku budući da se, zbog loših
vremenskih uvjeta, morala održati na zamjenskoj lokaciji.
Dinko Huis postavlja pitanje kakve su mogućnosti Županije da sufinancira sustav navodnjavanja u Gradu
Belišću, vode li se trenutno pregovori i kakve su realne šanse da se pomogne Gradu Belišću u troškovima
održavanja.
Marijana Kopljar pita u kojoj je fazi plinofikacija naselja Vuka i Beketinci te kada stanovnici ovih naselja
mogu očekivati priključak na plinsku mrežu. Potom pita što je s projektom Centra za gospodaranje
otpadom Osječko-baranjske županije.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić, pročelnik Upravnog odjela za
prostorno uređenje i graditeljstvo Ranko Radunović, zamjenik župana Željko Kraljičak i tajnik Županije
Davor Brunčić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Ivica Čeme i Vlado Koren.
Ivica Čeme napominje da nije zadovoljan županovim odgovorom u svezi prijedloga da se na županove
radne sastanke u jedinicama lokalne samouprave pozivaju vijećnici s tog područja Županije te traži
odgovor. Nadalje, napominje da mu nije Župan odgovorio je li pročelnik suspendiran ili nije, te
također traži odgovor.
Potom su se za riječ javili: Željko Kraljičak, Ivica Čeme i Vladimir Šišljagić.
Vlado Koren napominje da ne traži sazivanje tematske sjednice vezano za obranu od poplave na
području naše Županije, ali traži da se ova problematika uvrsti kao točka dnevnog reda na jednoj od
sljedećih sjednica Skupštine na koju će biti pozvani i predstavnici Hrvatskih voda.
Potom predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke predsjednik napominje da je u raspravi bila jedna dilema vezana za izjavu zamjenika
župana Željka Kraljička te mu daje riječ.
Željko Kraljičak se ispričava vijećniku Ivici Čemeu.
Nakon toga, prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 4.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA POSLOVNIKA
SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Tajništvu Županije.
Predlagatelj je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
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Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (44 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Poslovnika
Skupštine Osječko-baranjske županije
Klasa: 012-04/13-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-13
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

INFORMACIJA O SUDJELOVANJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U
PROGRAMIMA EUROPSKE UNIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. i Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni
razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Dalibor Kraljik, Stjepan Ribić,
Miroslav Varga, Leon Žulj, Domagoj Hajduković, Sanja Vargić i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (29 za,
17 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
sudjelovanju Osječko-baranjske županije
u programima Europske unije
Klasa: 302-01/14-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

INFORMACIJA O PROGRAMIMA POTICANJA POLJOPRIVREDE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
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Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela, Komisija za
gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Željko Franjić, Leon Žulj, Milan
Blagojević, Miroslav Varga, Marijana Kopljar, Antun Kapraljević i Željko Kraljičak.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (25 za, 12 protiv,
3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
programima poticanja poljoprivrede na
području Osječko-baranjske županije
u 2013. godini
Klasa: 320-01/14-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 7.
a)
b)

PRIJEDLOZI
ZAKLJUČAKA
O
PROVEDBI
PROJEKATA
U
POLJOPRIVREDI
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA "KONTROLA
PLODNOSTI TLA NA POLJOPRIVREDNIM GOSPODARSTVIMA" NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA "UNAPRJEĐENJE
GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU" NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Zaključke je predložio Župan.
Prijedloge zaključaka su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela, Komisija za
gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o provedbi projekta
"Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u
2014. godini.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (35 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla
na poljoprivrednim gospodarstvima" na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 320-01/14-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog
potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (36 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o provedbi projekta "Unaprjeđenje
genetskog potencijala u stočarstvu" na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 320-01/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 8.

INFORMACIJA O PRIPREMAMA ZA PROLJETNU
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

SJETVU

NA

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj i HGK Županijska komora Osijek.
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.
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
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
pripremama za proljetnu sjetvu na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/14-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
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TOČKA 9.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013.
GODINU

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim izvješćima, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (37 za).
Predsjedatelj napominje da su vijećnici izvješća primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ih Upravni
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Osječko-baranjske županije, te Športska zajednica Osječko-baranjske županije i Zajednica tehničke
kulture Osječko-baranjske županije.
Izvješća je predložio, odnosno razmatrao Župan, te nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću
o zaključcima radnih tijela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javo za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u zdravstvu.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za,
11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu

Klasa: 510-01/14-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
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Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu

Klasa: 550-01/14-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u školstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu

Klasa: 602-01/14-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

Klasa: 612-01/14-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu
na području Osječko-baranjske županije
za 2013. godinu

Klasa: 620-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
f)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu

Klasa: 630-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 10.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2013. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je intendant
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća prihvaćena većinom glasova (26 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga
narodnog kazališta u Osijeku za 2013. godinu
Klasa: 612-01/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
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TOČKA 11.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
GALERIJE LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK U 2013. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Galerija
likovnih umjetnosti, Osijek.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća prihvaćena većinom glasova (26 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa i Financijskog izvješća Galerije likovnih
umjetnosti, Osijek u 2013. godini
Klasa: 612-05/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 12.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Godišnji izvještaj je predložio Župan.
Prijedlog Godišnjeg 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: Dalibor Kraljik, Nevenka Redžep, Snježana Raguž i
Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Prijedlog Godišnjeg izvještaja na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Godišnjeg izvještaja prihvaćen većinom glasova
(29 za, 7 protiv, 5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Klasa: 400-06/14-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Godišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 13.
a)
b)

IZVJEŠĆA O RADU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2013. GODINI
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE
ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječkobaranjske županije u 2013. godini na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (33 za, 6 protiv, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i
poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije u 2013. godini

Klasa: 340-01/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (34 za, 6 protiv, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
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b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji
izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu

Klasa: 340-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 14.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vlado Koren.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
ostvarenju Programa rada i Financijskog
plana Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije za 2013. godinu
Klasa: 214-01/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 15.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU OSIJEK U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Centar za
profesionalnu rehabilitaciju Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Savjet za socijalnu skrb.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 7 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu i poslovanju Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Osijek u 2013. godini
Klasa: 562-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 16.

IZVJEŠĆE O RADU I AKTIVNOSTIMA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatski
Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo
i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Savjet za socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa
Društva Crvenog križa Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu
Klasa: 550-01/14-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
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TOČKA 17.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA PROGRAMSKIH
AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU
ŽUPANIJU U 2013. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 10
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa financiranja programskih aktivnosti
udruga od interesa za Osječko-baranjsku
županiju u 2013. godini
Klasa: 402-01/14-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
TOČKA 18.
a)
b)
c)
d)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014.
GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
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Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu.
Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan.
Prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to
navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Nevenka Redžep, Snježana Staščik,
Domagoj Hajduković i Snježana Raguž.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom
glasova (26 za, 7 protiv, 5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

Klasa: 510-01/14-01/21
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 23.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom
glasova (27 za, 6 protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 550-01/14-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 24.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(26 za, 6 protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u školstvu na području
Osječko-baranjske županije za
2014. godinu

Klasa: 602-01/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjene Programa prihvaćen većinom glasova
(29 za, 6 protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjene Programa
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 612-01/14-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Zaključak s tekstom Izmjene Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 19.
a)
b)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2014. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2015. I 2016. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU 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.
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna predložio je Župan.
Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno
obrazloži podneseni prijedlog.
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Kovačević i Nevenka Redžep.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 10
protiv), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
i projekcija za 2015. i 2016. godinu

Klasa: 400-06/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 11
protiv), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu

Klasa: 400-06/14-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 20.

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 zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb 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 Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 11
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: 510-01/14-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
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TOČKA 21.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
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 izmjeni 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 (26 za,
11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini

Klasa: 602-02/14-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
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.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
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: 602-03/14-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.
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TOČKA 22.

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 rashoda je predložio Župan.
Prijedlog Izmjena Plana 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 Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (26
za, 11 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: 602-01/14-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 23.

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI IZNOSA ZA TROŠKOVE OGRJEVA
KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE 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, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb 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 Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (37 za), te je
Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o visini iznosa za troškove ogrjeva
korisnicima koji se griju na drva
na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini
Klasa: 550-01/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 24.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE SUZBIJANJA
ZLOUPORABE DROGA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2013. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Vijeće za prevenciju kriminaliteta, Županijski savjet mladih, Odbor za
prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (37 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o provedbi
Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe
droga na području Osječko-baranjske županije
u 2013. godini
Klasa: 500-01/14-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
TOČKA 25.

INFORMACIJA O STANJU I PRAVCIMA RAZVOJA SPORTA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremila ju je
Športska zajednica Osječko-baranjske županije.
Informaciju je predložio Župan.
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Informaciju su razmatrali Županijski savjet mladih, 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 Informaciju na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (27
za, 10 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju i pravcima razvoja sporta
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 620-01/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
TOČKA 26.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013.
GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
javnu nabavu.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije 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 (26 za, 6 protiv, 5
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o javnoj
nabavi Osječko-baranjske županije u 2013. godini
Klasa: 406-09/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
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TOČKA 27.
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.
SIJEČNJA DO 31. SIJEČNJA 2014. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
VELJAČE DO 28. VELJAČE 2014. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2014. GODINE

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o sve tri informacije.
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 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava
osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja, od 1. veljače do 28. veljače i od 1. ožujka do 31. ožujka 2014.
godine.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (26 za, 6 protiv,
5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

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

Klasa: 400-06/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
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b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu za razdoblje
od 1. veljače do 28. veljače 2014. godine

Klasa: 400-06/14-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
c)

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

Klasa: 400-06/14-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)
TOČKA 28.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OSNOVNOJ
ŠKOLI ANTE STARČEVIĆA VILJEVO, VILJEVO ZA STJECANJE PRAVA
VLASNIŠTVA NAD DAROVANIM NEKRETNINAMA

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv 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 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 Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (37 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Osnovnoj
školi Ante Starčevića Viljevo, Viljevo
za stjecanje prava vlasništva
nad darovanim nekretninama
Klasa: 943-01/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)
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TOČKA 29.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA MEDICINSKE ŠKOLE OSIJEK,
OSIJEK

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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 (37 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama Statuta
Medicinske škole Osijek, Osijek
Klasa: 602-03/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.)
TOČKA 30.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
STATUT MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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 (38 za), te je
Skupština Županije donijela
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Z A K L J U Č AK
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek
Klasa: 024-04/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.)
TOČKA 31.
a)
b)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
RADNIH TIJELA
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NACIONALNE POPULACIJSKE
POLITIKE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

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 materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je prijedloge rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih
tijela Skupštine te predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Domagoj Hajduković.
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (37 za, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Županijskog
povjerenstva za ravnopravnost spolova

Klasa: 021-04/14-22/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za
provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (37 za, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
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b)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Povjerenstva za provedbu Nacionalne
populacijske politike na području
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/14-22/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,43 sati.

Klasa: 021-04/14-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelji:
Goran Ivanović
potpredsjednik
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik
Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Ivica Čeme
Domagoj Hajduković
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 325,45 minute. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/99323128
Ovom zapisniku se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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