REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

Klasa: 021-04/15-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
Osijek, 28. i 29. travnja 2015.

ZAPISNIK
14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 28. travnja 2015. 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. Boris Ljubojević i
2. Igor Medić.
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 Boris
Ljubojević i Igor Medić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
48 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. Ivan
Anušić, 3. Borko Baraban, 4. Davorin Bubalović, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. Stjepan Čuraj, 8.
Krešimir Ćosić, 9. mr.sc. Mato Dunković, 10. Borivoj Eklemović, 11. Željko Franjić, 12. Domagoj
Hajduković, 13. Zvonko Ibriks, 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. Nikola Lelas, 25. Boris Ljubojević, 26. mr.sc. Igor
Medić, 27. Dominik Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. mr.sc. Mladen Mikolčević, 30. Davor Mikulić, 31.
Hrvoje Pavković, 32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Nevenka Redžep, 36.
Sanja Rogoz-Šola, 37. Vinko Ručević, 38. Stjepan Sokol, 39. Jovo Šijan, 40. Ivica Tomašičević, 41. Sanja
Vargić, 42. Stjepan Viduka, 43. Mirta Vlahović, 44. Antun Vuković, 45. Ivan Zadravec, 46. Jurica Žanić,
47. Zdravko Živković i 48. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1.Valentina Avdičević, 2. Milan Blagojević, 3. Mislav Ćurić, 4. Marijan
Džanko, 5. Srđan Igali, 6. Dražen Kušić i 7. Ante Raspudić.
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Mislav Ćurić i 2. Srđan Igali.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4.
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske
nacionalne manjine, 6. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske nacionalne manjine, 7. dr.sc. Davor
Brunčić, tajnik Županije, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
9. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 10.
mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode, 11. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Snježana Raguž,
pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu,
14. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 15.
Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 16. Silva Wendling,
pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Maja Alduk Šakić, savjetnica u
Tajništvu Županije, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 19. Ivan Karalić, poslovni tajnik
župana, 20. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 21. Melita Kralik, viša savjetnica u
Upravnom odjelu za javne financije, 22. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za
javne financije, 23. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 24. Ljerka Ništ-Kokolari,
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pomoćnica tajnika Županije, 25. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 26. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za
zajedničke poslove, 27. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske
županije, 28. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije,
29. Željko Andraši, ravnatelj Agencije za obnovu osječke Tvrđe, 30. Leonilda Conti, ravnateljica
Muzeja likovnih umjetnosti Osijek, 31. Denis Ćosić, Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa
Osječko-baranjske županije, 32. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije, 33. Ivo Grgić, tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, 34. Oliver
Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 35. Dubravko Ižaković,
tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije, 36. Zvonimir Klobučar, član Uprave
Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 37. Marija Kribl, voditeljica Centra za
zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja Zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije, 38. Beba Madunović, Hrvatski zavod za zapošljavanje
Područni ured Osijek, 39. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 40. Josip Milić, predsjednik Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije, 41. Ernest Nad, Hrvatska
gospodarska komora Županijska komora Osijek, 42. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik Uprave
Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 43. Miroslav Sikora, ravnatelj Doma
zdravlja Osijek, 44. Marija Šešo, predsjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području
Osječko-baranjske županije, 45. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 46. mr.sc.
Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 47. Ivica Završki, predsjednik Kazališnog
vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 48. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za
javne financije, 49. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 50. Ivan Puhanić, viši stručni
suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati.
Budući da vijećnik Ivan Anušić nije položio prisegu, predsjednik ga poziva da pristupi davanju svečane
prisege.
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 Ivana Anušića da pristupi stolu radi davanja svečane
prisege, a potom je potpiše.
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje
"prisežem" te potpisuje tekst prisege.
Prije nastavka sjednice predsjednik obavještava vijećnike da je Odbor za priznanja Osječko-baranjske
županije nakon provedenog postupka donio odluku o dodjeli "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 Zelena povelja uručuje prigodom Dana planeta Zemlje
22. travnja, povelje su uručene, a odluka o dodjeli objavljena.
"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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Dječjem vrtiću Maza Valpovo
za iznimnu djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece u
oblikovanju i razvijanju svijesti o značenju prirode i potrebi zaštite okoliša;
Poljoprivrednoj i veterinarskoj školi Osijek i
Tehničkoj školi i prirodoslovnoj gimnaziji Ruđera Boškovića Osijek
za izuzetnu djelatnost u stručnom i pedagoškom radu na odgoju i obrazovanju djece i mladeži
u oblikovanju i razvijanju svijesti o potrebi cjelovitog očuvanja vrijednosti prirodnih izvora,
kakvoće prirode i racionalnog korištenja prirode i njenih dobara.
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.
Goran Ivanović, u ime Kluba vijećnika HDZ, predlaže da se dnevni red dopuni točkom: Osvrt na
izvanrednu situaciju od 27. ožujka koja se dogodila na području Grada Valpova kada je komunalna
tvrtka Hidrobel jednostranom odlukom protivno odluci suda uskratila vodu građanima Grada Valpova.
U svezi ovog prijedloga u raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković, Goran Ilić i Zvonko
Ibriks.
Predsjednik obavještava vijećnike da je osnovan Klub nezavisnih vijećnika u Skupštini Osječko-baranjske
županije koji čine vijećnici: Vladimir Cindrić, Nikola Lelas i Antun Kapraljević, a predsjednik je Nikola
Lelas te u ime Kluba traži stanku.
Potom predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke, predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Mislav Ćurić.
Predsjednik napominje da je povodom prijedloga Gorana Ivanovića dogovoreno da svi klubovi
vijećnika imaju pravo na obraćanje u trajanju od 5 minuta.
Potom u raspravi sudjeluju: Leon Žulj, Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković, Ivan Zadravec, Stjepan
Krznarić, Antun Kapraljević i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu Gorana Ivanovića da se
dnevni red dopuni točkom: Osvrt na izvanrednu situaciju koja se dogodila 27. ožujka kada je
jednostranom odlukom Hidrobela uskraćena voda Valpovu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (20 za, 25 protiv, 2 suzdržana).
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (27 za, 8 protiv, 1
suzdržan) utvrđen sljedeći
DNEVNI
1.
2.
3.

RED

Usvajanje zapisnika 13. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2014. godini na području Osječko-baranjske županije
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4.
5.
6.
7.
a)
b)
8.
9.
10.
11.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
12.
13.
a)
b)
14.
15.
a)
b)
c)
d)
16.
a)
b)
17.

Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih
izvora na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog za osnivanje trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o.
Informacija o programima poticanja razvoja poljoprivrede na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini
Prijedlozi zaključaka o provedbi projekata u poljoprivredi
Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim
gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Zaključka o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije
Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o mjerama zaštite šuma šumoposjednika na području Osječko-baranjske
županije
Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječkobaranjske županije za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za
Osječko-baranjsku županiju u 2014. godini
Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Izmjene programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za
2015. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava
zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u
2015. godini
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18.
19.
20.a)
b)
21.a)
b)
22.
23.
24.
a)
b)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
a)
b)
37.
38.
39.
40.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske
županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015.
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 2015. godini
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u
2014. godini
Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječkobaranjske županije u 2015. godini
Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za
međunarodnu i regionalnu suradnju za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2014. godinu
Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe
za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za
2014. godinu
Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini
Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječkobaranjske županije za 2014. godinu
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječkobaranjske županije u 2014. godini
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini
Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2014. godini
Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o pokretanju Projekta "Pomoć u realizaciji
projekata iz IPA programa"
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2015.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2015.
godine
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i
srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Osijek
Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina Osječke tvornice koža d.d. Osijek "u
stečaju" u k.o. Osijek
Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
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Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA 13. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 13. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 13. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 13. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 13. sjednice Stjepana Krznarića i Nikolu Lelasa da poslije
sjednice potpišu zapisnik.
TOČKA 2.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik podsjeća 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.
Ivica Čeme postavlja pitanje je li završena sanacija Opće bolnice u Našicama, ako nije, kada će biti i kada
će Bolnica biti predana u ruke osnivača odnosno Osječko-baranjske županije.
Stjepan Viduka, vezano za namjenska sredstva koja je Republika Hrvatska uplatila Osječko-baranjskoj
županiji s naslova zakupa, otkupa, koncesije poljoprivrednog državnog zemljišta, postavlja pitanje jesu li
se ta sredstva u skladu s programom počela trošiti te ako nisu, kada će i u koje projekte biti uložena.
Vinko Ručević napominje da nije dobio pisani odgovor na postavljeno pitanje s prethodne sjednice o
plaćama isplaćenim Županu u siječnju i veljači te jesu li isplaćene po odlukama Skupštine ili po zakonu i
koliko je to u odnosu na zakonski maksimum.
Vlado Koren, vezano za pripajanje ljekarni, postavlja pitanje dokle se stiglo, je li došlo do odustajanja ili
su u međuvremenu obavljeni razgovori s radničkim vijećima.
Dalibor Kraljik postavlja pitanje može li Županija sufinancirati, zajedno s Gradom Našicama,
digitalizaciju kina u Našicama.
Sanja Rogoz-Šola, u svezi pripajanja Ljekarne Đakovo, Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Osijek u jednu
zajedničku ustanovu Ljekarne Osječko-baranjske županije, moli Župana da izvijesti je li stigao odgovor
Ministarstva zdravlja na peticiju i dopis koji je uputio Gradski odbor HDZ Đakovo i je li istina da je
Ministarstvo zdravlja odbilo izdati suglasnost zbog nezakonitog postupka u pripajanju ovih ljekarni.
Goran Ilić postavlja pitanje dokle se došlo s projektom izgradnje Regionalnog odlagališta otpada te koje
su posljedice ukoliko se to ne riješi u roku s obzirom na propise Europske unije.
Stjepan Čuraj predlaže da Županija osigura sredstva za sljedeću školsku godinu za kupovinu udžbenika
socijalno ugroženim učenicima osnovnih škola za područje pod ingerencijom Županije. Potom, vezano uz
uvođenje novih zračnih linija (Beč, Frankfurt, München), predlaže da se putem Turističke zajednice
Županije osigura kvalitetan program i ponudi preko touroperatora te da se izdvoje sredstva za održivo
sufinanciranje.
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Nevenka Redžep, s obzirom na izvršenje Proračuna Županije za 2014. godinu, postavlja pitanje zašto u
Razdjelu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj od planiranih 31 milijun kuna nije realizirano
niti 10 milijuna kuna.
Domagoj Hajduković, vezano uz pripajanje ljekarni, postavlja pitanje ima li Župan saznanja da se
savjetovanja poslodavaca s radničkim vijećima obavljaju naknadno iako Zakon izričito kaže da se moraju
provesti prije donošenja odluke te traži pojašnjenja što će se događati sa stečenim pravima zaposlenika.
Nadalje, pita koliko će koštati porezne obveznike Županije ukoliko Ministarstvo zdravlja ili Trgovački
sud odbiju upisati novu ljekarnu.
Ivan Zadravec moli Župana da se uputi dopis nadležnim tijelima da se što prije riješi granični spor sa
Srbijom vezano za područje koje pripada Osječko-baranjskoj županiji.
Borivoj Eklemović postavlja pitanje Županu je li iz predloženog novog Zakona o komasaciji vidljivo kako
će se riješiti zaostali postupci iz osamdesetih godina.
Jurica Žanić napominje da je u postupku donošenja novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu, a u
međuvremenu je pokrenut postupak dodjele poljoprivrednog zemljišta stočarima koji nemaju dovoljno
zemljišta za proizvodnju hrane za stoku i to bez objave javnog natječaja te moli mišljenje Župana o
predloženom modelu koji provodi Agencija za poljoprivredno zemljište, Hrvatska poljoprivredna
agencija, Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju i Savjetodavna služba.
Krešimir Ćosić postavlja pitanje u kojoj je fazi realizacija nove kreditne linije za poduzetnike koja će se
provoditi u suradnji s Ministarstvom poduzetništva i obrta i poslovnim bankama prema Programu
"Kreditom do uspjeha 2014." Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti".
Stjepan Sokol, u svezi održane manifestacije 7. Dani vina i turizma Osječko-baranjske županije, zanima
se za značaj ove manifestacije za razvoj ruralnog turizma na području naše Županije.
Goran Ranogajec napominje da je od 12. do 14. travnja ove godine u Osijeku održan Brownov forum te
moli osvrt i mišljenje Župana o tom eminentnom skupu.
Marijana Kopljar pita je li Županija upoznata s problemom koji imaju seljačka domaćinstva koja se žele
baviti turizmom jer prema Pravilniku o minimalno-tehničkim uvjetima ne ispunjavaju propisane uvjete,
što je Županija poduzela kako bi se riješio ovaj problem te predlaže da se poduzmu aktivnosti prema
nadležnom Ministarstvu kako bi se izmijenio navedeni Pravilnik.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić i zamjenik župana Željko
Kraljičak.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Domagoj Hajduković, Dalibor Kraljik i Stjepan
Čuraj.
Domagoj Hajduković napominje da mu nije odgovoreno na koji način će biti regulirana stečena prava
zaposlenika koja proizlaze iz radnog odnosa kod bivših poslodavaca (za ljekarne Beli Manastir i Đakovo),
budući da se zaposlenicima govori da im se stečena prava neće mijenjati.
Dalibor Kraljik moli Župana da razmotri mogućnost sufinanciranja opremanja kina u Našicama.
Predsjednik poziva vijećnika Dalibora Kraljika da postavi dopunsko pitanje.
Dalibor Kraljik napominje da će Grad Našice i Radio Našice uputiti zamolbu Županu za financijsku
pomoć.
Potom se za postavljanje dopunskog pitanja javlja Stjepan Čuraj.
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Predsjednik napominje da se vijećnik Stjepan Čuraj javio za postavljanje dopunskog pitanja prije nego što
je dobio odgovor na postavljeno pitanje.
Stjepan Čuraj, vezano za županov odgovor na postavljeno pitanje u svezi besplatnih udžbenika, traži
materijal s izračunom koliko bi sredstava trebalo osigurati da svi učenici osnovnih škola koje su u
nadležnosti Županije dobiju besplatne udžbenike za sljedeću školsku godinu. Nadalje, vezano za
sufinanciranje letova za München, Frankfurt i Beč, predlaže da se sve zainteresirane strane, kao i
touroperatori, okupe putem Turističke zajednice i da se vidi o kojim se iznosima radi te što je njima
isplativo.
Predsjednik upozorava vijećnika da nije otvorena rasprava već da postavi dopunsko pitanje.
Stjepan Čuraj napominje da će samo replicirati na odgovor Župana.
Predsjednik napominje da nema replike te da nije otvorena rasprava.
Na postavljena dopunska pitanja odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke predsjednik napominje da je, s obzirom na veliki broj točaka dnevnog reda, na pripremnom
sastanku za ovu sjednicu dogovoreno da Skupštine radi dva dana, što je navedeno u pozivu za sjednicu te
je dogovoreno da se radi do 17 sati i nastavi sutra u 9 sati, ako se drugačije ne odluči.
Potom se za riječ javlja Stjepan Čuraj.
Stjepan Čuraj smatra da je predsjednik povrijedio Poslovnik jer mu nije omogućio da ispravi netočan
navod u odgovoru Župana.
Predsjednik daje riječ Stjepanu Čuraju da ispravi netočan navod.
Stjepan Čuraj napominje da je Župan u svom odgovoru na pitanje Vinka Ručevića o visini isplaćene plaće
Županu za prosinac i siječanj ove godine rekao kako za razliku od njega kojemu je smanjena plaća
gradonačelnik je sebi povećao plaću. Vijećnik obrazlaže da gradonačelnik sebi nije povećao plaću nego ju
je smanjio.
Predsjednik napominje da se ovdje ne radi o povredi Poslovnika niti ispravci netočnog navoda, te moli
tajnika da pojasni Poslovnik.
Davor Brunčić, tajnik Županije, pojašnjava odredbe Poslovnika koje se odnose na točku Pitanja i
prijedlozi vijećnika. Naime, sukladno članku 8. Poslovnika vijećnici imaju pravo postavljati pitanja
županu, njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela i u okviru te točke daju se odgovori.
Vijećnik koji je postavio pitanje može postaviti dopunsko pitanje. U okviru ove točke nema rasprave, ali
se rasprava može provesti ukoliko, na prijedlog vijećnika koji je postavio pitanje, Skupština tako odluči
sukladno članku 46. Poslovnika. Nadalje, napominje da se u okviru Pitanja i prijedloga vijećnika ne može
nastupati u ime kluba niti se mogu ispravljati netočni navodi.
Potom se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.

IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU U 2014. 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.
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Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Marijana Kopljar, Goran Ivanović,
Jurica Žanić, Vladimir Šišljagić, Antun Kapraljević i Mato Dunković.
Predsjednik napominje da je za vrijeme 2. točke dnevnog reda sjednici pristupio vijećnik Srđan Igali.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Stjepan Sokol, Goran Ivanović, Antun Kapraljević i Marijana Kopljar.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (46 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
nezaposlenosti i zapošljavanju u 2014. godini
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 101-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 4.

INFORMACIJA O PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA
EUROPSKE UNIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH IZVORA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

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 razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za lokalnu
samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Ivan Anušić, Dalibor Kraljik, Ivica Čeme, Igor Medić, Sanja Vargić i
Stjepan Ribić.
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (36 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
projektima sufinanciranim sredstvima
Europske unije i drugih međunarodnih izvora
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 302-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

PRIJEDLOG ZA OSNIVANJE TRGOVAČKOG DRUŠTVA SLAVONSKA
MREŽA D.O.O.

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Sveučilište
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku.
Prijedlog su razmatrali: Župan, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Vladimir Šišljagić.
Predsjedatelj daje Prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog jednoglasno prihvaćen (38 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Društvenog ugovora o osnivanju
trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o.
Klasa: 024-02/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

INFORMACIJA
O
PROGRAMIMA
POTICANJA
RAZVOJA
POLJOPRIVREDE 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 poljoprivredu i ruralni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
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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.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Dalibor Kraljik.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Vlado Koren, Boris Antunović, Željko Franjić, Nikola Lelas, Oliver Grigić,
Goran Ivanović i Antun Kapraljević.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (24 za, 3 protiv,
4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
programima poticanja razvoja poljoprivrede
na području Osječko-baranjske županije
u 2014. godini
Klasa: 320-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
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 2015. GODINI
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA "UNAPRJEĐENJE
GENETSKOG POTENCIJALA U STOČARSTVU" NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. 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".
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla
na poljoprivrednim gospodarstvima" na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 320-01/15-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(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".
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o provedbi projekta "Unaprjeđenje
genetskog potencijala u stočarstvu"
na području Osječko-baranjske županije
u 2015. godini

Klasa: 320-08/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 8.

PRIJEDLOG PROGRAMA PROVEDBE NACIONALNOG PROJEKTA
NAVODNJAVANJA
I
GOSPODARENJA
POLJOPRIVREDNIM
ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela, Komisija za
gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Vlado Koren i Željko Kraljičak.
Predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (33 za), te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 9.

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. U raspravi sudjeluje Boris Antunović.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te
je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
pripremama za proljetnu sjetvu na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/15-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA ZAŠTITE ŠUMA ŠUMOPOSJEDNIKA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
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Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-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.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (30 za, 5
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o mjerama zaštite šuma šumoposjednika
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 321-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 11.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014.
GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim izvješćima, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici 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.
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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.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Vlado Koren.
Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 2 protiv, 10
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 510-01/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 2 protiv, 6
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 2014. godinu

Klasa: 550-01/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (30 za, 3 protiv, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u školstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 602-01/15-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
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Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3 protiv, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu

Klasa: 612-01/15-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 3 protiv, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 620-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 6 protiv, 6
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 2014. godinu

Klasa: 630-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 12.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA PROGRAMSKIH
AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU
ŽUPANIJU U 2014. 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.
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Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i
znanost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Županijski savjet mladih.
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 (28 za, 7 protiv, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa financiranja programskih aktivnosti
udruga od interesa za Osječko-baranjsku
županiju u 2014. godini
Klasa: 402-01/15-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 13.
a)
b)

IZVJEŠĆA O RADU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2014. GODINI
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE
ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 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. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj.
Predsjednik daje Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2014.
godini na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (33 za,
5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i
poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije u 2014. godini

Klasa: 340-01/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
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Predsjednik daje na glasovanje prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (33 za, 6 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji
izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu

Klasa: 340-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 14.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke predsjednik daje Prijedlog Godišnjeg izvještaja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Godišnjeg izvještaja prihvaćen većinom glasova
(28 za, 3 protiv, 5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Klasa: 400-06/15-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Godišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
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TOČKA 15.
a)
b)
c)
d)

IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i
tehničku kulturu.
Izmjene programa javnih potreba predložio je Župan.
Prijedloge izmjena programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u
Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj.
Stjepan Čuraj, u ime Kluba HNS, podnosi amandman na Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u
djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, kojim predlaže da se
u točki IV. stavak 1. alineja 15. Programa iznos od 1.350.000,00 kuna zamijeni iznosom od 2.300.000,00
kuna za jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s područja Županije, a koji predaje u pisanom
obliku te ga obrazlaže.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenom amandmanu.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podneseni amandman.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(32 za, 2 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Klasa: 510-01/15-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 20.)
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Predsjednik daje na glasovanje amandman na Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti
socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu kojeg je podnio Stjepan Čuraj.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (7 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(32 za, 2 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu

Klasa: 550-01/15-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(32 za, 2 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u školstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Klasa: 602-01/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(31 za, 3 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa javnih
potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Klasa: 612-01/15-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
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TOČKA 16.
a)
b)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2016. I 2017. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
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: Stjepan Čuraj, Nevenka Redžep, Ivica Čeme, Dalibor
Kraljik, Snježana Staščik, Silva Wendling, Ružica Gverieri, Ivana Katavić Milardović i Snježana Raguž.
Stjepan Čuraj, u ime Kluba HNS, podnosi amandman na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu kojim se
predlaže da se iznos za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječkobaranjske županije poveća s 5% na 7,5%, odnosno da se iznos poveća s 28.850.000,00 na
30.150.000,00, a koji predaje u pisanom obliku te ga obrazlaže.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenom amandmanu.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podneseni amandman.
Vijećnik Stjepan Čuraj povlači amandman.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić i Ivica Čeme.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 2
protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Klasa: 400-06/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 2
protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu

Klasa: 400-06/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)

Nakon toga, predsjednik napominje da je nastavak sjednice sutra u 9 sati te prekida sjednicu u 17 sati.

Klasa: 021-04/15-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5

Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelj:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Boris Ljubojević
mr.sc. Igor Medić

Ovaj dio sjednice snimljen je u digitalnom audio formatu u trajanju od 399,06 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/126796079.
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ZAPISNIK
nastavka 14. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održanog 29. travnja 2015. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Nastavak 14. sjednice otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,10 sati.
Predsjednik podsjeća da je 14. sjednica sazvana za 28. travnja 2015. godine bila prekinuta i to nakon 16.
točke dnevnog reda, budući da zbog obimnog dnevnog reda nije bilo moguće razmotriti sve točke
utvrđenog dnevnog reda.
Stoga se nastavlja prekinuta 14. sjednica Skupštine, a što je već ranije i planirano.
Ovjerovitelji zapisnika izabrani su na početku 14. sjednice. Za ovjerovitelje zapisnika izabrani su Boris
Ljubojević i Igor Medić, koji danas nisu nazočni na sjednici te predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje
zapisnika nastavka sjednice izaberu:
1. Dominik Mihaljević i
2. Frida Mikić.
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 Dominik
Mihaljević i Frida Mikić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
30 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2.
Stjepan Čuraj, 3. Krešimir Ćosić, 4. mr.sc. Mato Dunković, 5. Borivoj Eklemović, 6. Željko Franjić, 7.
Zvonko Ibriks, 8. Goran Ilić, 9. Goran Ivanović, 10. Antun Kapraljević, 11. Marijana Kopljar, 12. Ivana
Kovačević-Ivanišić, 13. Ante Kristić, 14. Stjepan Krznarić, 15. Dominik Mihaljević, 16. Frida Mikić, 17.
Hrvoje Pavković, 18. Mladen Peradić, 19. Gordana Puđa, 20. Goran Ranogajec, 21. Sanja Rogoz-Šola,
22. Stjepan Sokol, 23. Jovo Šijan, 24. Ivica Tomašičević, 25. Stjepan Viduka, 26. Antun Vuković, 27.
Ivan Zadravec, 28. Jurica Žanić, 29. Zdravko Živković i 30. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan
Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir Cindrić, 7. Ivica Čeme, 8. Mislav Ćurić, 9. Marijan
Džanko, 10. Domagoj Hajduković, 11. Srđan Igali, 12. Vlado Koren, 13. Željko Kovačević, 14. mr.sc.
Dalibor Kraljik, 15. Dražen Kušić, 16. Nikola Lelas, 17. Boris Ljubojević, 18. mr.sc. Igor Medić, 19.
mr.sc. Mladen Mikolčević, 20. Davor Mikulić, 21. Ante Raspudić, 22. Nevenka Redžep, 23. Vinko
Ručević, 24. Sanja Vargić i 25. Mirta Vlahović.
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Borko Baraban, 2. Vladimir Cindrić, 3. Mislav Ćurić, 4.
Srđan Igali, 5. Nikola Lelas i 6. Vinko Ručević.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik
Županije, 3. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 4. Ivana
Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 5. mr.sc.
Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 6.
Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 7. Snježana Raguž, pročelnica
Upravnog odjela za javne financije, 8. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 9. Snježana
Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 10. Milica Šakota,
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pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 11. Silva Wendling, pročelnica Upravnog
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 12. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 13.
Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 14. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog
odjela za javne financije, 15. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 16. Ljerka Ništ-Kokolari,
pomoćnica tajnika Županije, 17. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 18. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za
zajedničke poslove, 19. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske
županije, 20. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije,
21. Željko Andraši, ravnatelj Agencije za obnovu osječke Tvrđe, 22. Denis Ćosić, Hrvatski Crveni
križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije, 23. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za
prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 24. Damir Junušić, ravnatelj Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Osijek, 25. Željka Kokeza, Muzej likovnih umjetnosti Osijek, 26. Marija Kribl,
voditeljica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja
Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 27. Josip Milić, predsjednik Povjerenstva za
nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije, 28. dr.sc. Stjepan Ribić,
predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 29. Marija Šešo,
predsjednica Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije, 30.
mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 31. Ivica Završki, predsjednik
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 32. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u
Upravnom odjelu za javne financije, 33. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 34. Ivan
Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da nastavku 14. sjednice prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano
odlučivati.
Predsjednik napominje da je na početku 14. sjednice 28. travnja 2015. godine utvrđen dnevni red iz
kojega nisu razmatrane točke 17. - 40., te se sjednica nastavlja prema utvrđenom dnevnom redu, kako
slijedi:
17.
18.
19.
20.a)
b)
21.a)
b)
22.
23.
24.
a)

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava
zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u
2015. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske
županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015.
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 2015. godini
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije
Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije
Organizacija i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u
2014. godini
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b)
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
a)
b)
37.
38.
39.
40.

Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječkobaranjske županije u 2015. godini
Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za
međunarodnu i regionalnu suradnju za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2014. godinu
Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe
za 2014. godinu
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za
2014. godinu
Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2014. godini
Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječkobaranjske županije za 2014. godinu
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječkobaranjske županije u 2014. godini
Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini
Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2014. godini
Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Zaključka o izmjenama Zaključka o pokretanju Projekta "Pomoć u realizaciji
projekata iz IPA programa"
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2015.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2015.
godine
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i
srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarne Osijek
Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina Osječke tvornice koža d.d. Osijek "u
stečaju" u k.o. Osijek
Prijedlog za imenovanje intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku

Nastavlja se s radom prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 17.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU
FINANCIRANJA
I
RASPOREDU
SREDSTAVA
ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I
OPĆOJ BOLNICI NAŠICE U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost na predloženi popis prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini.
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.
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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 prihvaćen većinom glasova (31 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
O D L U KU
o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i
Općoj bolnici Našice u 2015. godini
Klasa: 510-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 18.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA
I
NAČINU
FINANCIRANJA
MATERIJALNIH
I
FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali 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.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (31 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
materijalnih i financijskih rashoda centara
za socijalnu skrb na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Klasa: 550-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
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TOČKA 19.

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI IZNOSA ZA TROŠKOVE OGRJEVA
KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali 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.
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 (32 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o visini iznosa za troškove ogrjeva
korisnicima koji se griju na drva na
području Osječko-baranjske županije
u 2015. godini
Klasa: 551-06/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 20.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. 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 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Odluke je predložio Župan.
Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (32 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području Osječko-baranjske
županije u 2015. godini

Klasa: 602-02/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (32 za), 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 2015. godini

Klasa: 602-03/15-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
TOČKA 21.a)

b)

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
IMOVINE
I
DODATNA
ULAGANJA
NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2015. GODINI
PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Planove je predložio Župan. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o utvrđivanju amandmana na
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
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Prijedloge planova su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu,
kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (31 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
a)

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 602-01/15-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (31 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
b)

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini

Klasa: 602-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 22.

IZVJEŠĆE O STANJU U PROSTORU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Javnoj
ustanovi Zavod za prostorno uređenje.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za lokalnu
samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 4 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju
u prostoru Osječko-baranjske županije
Klasa: 350-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 23.

INFORMACIJA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA OBRANE OD TUČE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i Državnom hidrometeorološkom
zavodu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za
lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
funkcioniranju sustava obrane od tuče
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 920-07/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Vladimir Cindrić.
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TOČKA 24.
a)
b)

ORGANIZACIJA I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
INFORMACIJA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI
PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Predsjednik 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.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te
je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju sustava zaštite i spašavanja na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 810-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Smjernica.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Smjernica jednoglasno prihvaćen (32 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

SMJERNICE
za organizaciju i razvoj sustava zaštite
i spašavanja na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 810-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Smjernice se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 36.)
Predsjednik napominje da je Klub vijećnika HDZ zatražio stanku od 15 minuta.
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Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke, predsjednik poziva Gorana Ivanovića, predsjednika Kluba vijećnika HDZ, da obrazloži
zbog čega je zatražena stanka.
Potom Goran Ivanović napominje da je Klub vijećnika HDZ zatražio stanku svjestan da sa svojih šest
vijećnika održava kvorum na sjednici te je nakon konzultacija dogovoreno da vijećnici HDZ neće
onemogućiti rad ove Skupštine zbog nedostatka kvoruma nego će nastaviti s radom.
Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 25.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE
SLAVONIJE I BARANJE D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I REGIONALNU
SURADNJU ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna
razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Stjepan Ribić.
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Borko Baraban.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 6 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu
i regionalnu suradnju za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
TOČKA 26.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I RADU ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK
ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za
informatiku Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe i Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja.

32

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Dražen Tomić.
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Srđan Igali.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 7 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju i radu Zavoda za informatiku
Osijek za 2014. godinu
Klasa: 650-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
TOČKA 27.

IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO
IZVJEŠĆE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Agencija za
obnovu osječke Tvrđe.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
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 izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (35 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o realizaciji
Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za
obnovu osječke Tvrđe za 2014. godinu
Klasa: 373-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)
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TOČKA 28.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Muzej
likovnih umjetnosti, Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek u 2014. godini
Klasa: 612-05/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)
TOČKA 29.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU
REHABILITACIJU OSIJEK U 2014. 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, Savjet za socijalnu skrb, 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.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćen (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu i poslovanju Centra za profesionalnu
rehabilitaciju Osijek u 2014. godini
Klasa: 562-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.)
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TOČKA 30.

IZVJEŠĆE O RADU I AKTIVNOSTIMA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014.
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, Savjet za socijalnu
skrb, 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.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa
Društva Crvenog križa Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Klasa: 550-05/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.)
TOČKA 31.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE SUZBIJANJA
ZLOUPORABE DROGA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Predsjednik 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, Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Županijski savjet
mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Vinko Ručević.
Potom u raspravi sudjeluje Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o provedbi
Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe
droga na području Osječko-baranjske županije
u 2014. godini
Klasa: 501-09/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.)
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke nastavlja se s radom.
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 32.

IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. 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 prihvaćeno većinom glasova (33 za, 1 suzdržan),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Klasa: 500-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.)
TOČKA 33.

IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM
OBDUKCIJAMA U 2014. 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.
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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 prihvaćeno većinom glasova (33 za, 1 suzdržan),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu mrtvozorničke službe i obavljenim
obdukcijama u 2014. godini
Klasa: 500-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 45.)
TOČKA 34.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014.
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. U raspravi sudjeluju: Vinko Ručević i Davor Slivka.
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o javnoj
nabavi Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Klasa: 406-09/15-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 46.)
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TOČKA 35.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENAMA ZAKLJUČKA O POKRETANJU
PROJEKTA "POMOĆ U REALIZACIJI PROJEKATA IZ IPA PROGRAMA"

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravnom odjelu za javne financije.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka 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 Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (33 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o izmjenama Zaključka o pokretanju
projekta "Pomoć u realizaciji projekata
iz IPA programa"
Klasa: 402-09/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 47.)
TOČKA 36.
a)

b)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA DO 31. SIJEČNJA 2015. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
VELJAČE DO 28. VELJAČE 2015. 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.
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.
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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 2015. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja i od 1. veljače do 28. veljače 2015. godine.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (28 za, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu za razdoblje
od 1. siječnja do 31. siječnja 2015. godine

Klasa: 400-06/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 48.)
b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu za razdoblje
od 1. veljače do 28. veljače 2015. godine

Klasa: 400-06/15-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 49.)
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 37.

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

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Rješenje je predložio Župan.
Prijedlog Rješenja su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (33 za,
1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
opreme i objekata osnovnim i srednjim školama
s područja Osječko-baranjske županije
Klasa: 947-01/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 50.)
TOČKA 38.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
DOPUNI STATUTA LJEKARNE OSIJEK

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 javne službe 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 prihvaćen većinom glasova (27 za,
6 protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku
o dopuni Statuta Ljekarne Osijek
Klasa: 024-04/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 51.)
TOČKA 39.

ZAHTJEV ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINA
OSJEČKE TVORNICE KOŽA D.D. OSIJEK "U STEČAJU" U K.O. OSIJEK

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove.
Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva.
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Materijal su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (33 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva za
očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnina Osječke tvornice koža d.d.
Osijek "u stečaju" u k.o. Osijek
Klasa: 947-01/15-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 52.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 40.

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE INTENDANTA HRVATSKOG NARODNOG
KAZALIŠTA U OSIJEKU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Kazališno
vijeće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini da prihvati prijedlog Kazališnog vijeća te donese
Rješenje o imenovanju intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Stjepan Krznarić, Vladimir Šišljagić,
Krešimir Ćosić, Ivica Završki i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (28 za, 6
protiv), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o imenovanju intendanta
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
Klasa: 024-04/15-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-3
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 53.)

41

Potom su se za riječ javili: Antun Kapraljević i Vladimir Šišljagić.
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 11,31 sati.

Klasa: 021-04/15-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6

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

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Dominik Mihaljević
Frida Mikić

Ovaj dio sjednice snimljen je u digitalnom audio formatu u trajanju od 97,29 minuta.
Zapisniku 14. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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