
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

SKUPŠTINA ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 
 

Z  A  P  I  S  N  I  K 
 

15. SJEDNICE SKUPŠTINE 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klasa: 021-04/15-02/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7 

Osijek, 7. srpnja 2015. 



 1

Z A P I S N I K 
 

15. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 7. srpnja 2015. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,06 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Hrvoje Pavković i 
 2. Mladen Peradić. 
 
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 Hrvoje 
Pavković i Mladen Peradić. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
46 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Vladimir Cindrić, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan Čuraj, 7. Krešimir 
Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. mr.sc. Mato Dunković, 10. Marijan Džanko, 11. Borivoj Eklemović, 12. Željko 
Franjić, 13. Domagoj Hajduković, 14. Zvonko Ibriks, 15. Srđan Igali, 16. Goran Ilić, 17. Goran Ivanović, 
18. Antun Kapraljević, 19. Marijana Kopljar, 20. Željko Kovačević, 21. Ivana Kovačević-Ivanišić, 22. 
mr.sc. Dalibor Kraljik, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Dražen Kušić, 26. Nikola Lelas, 27. 
Boris Ljubojević, 28. mr.sc. Igor Medić, 29. Dominik Mihaljević, 30. Frida Mikić, 31. Hrvoje Pavković, 
32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Sanja Rogoz-Šola, 36. Vinko Ručević, 
37. Stjepan Sokol, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Stjepan Viduka, 41. Mirta Vlahović, 42. 
Antun Vuković, 43. Ivan Zadravec, 44. Jurica Žanić, 45. Zdravko Živković i 46. Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Valentina Avdičević, 3. Davorin Bubalović, 4. Vlado 
Koren, 5. mr.sc. Mladen Mikolčević, 6. Davor Mikulić, 7. Ante Raspudić, 8. Nevenka Redžep i 9. Sanja 
Vargić. 
 
Ostali nazočni: 
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik 
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. 
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske 
nacionalne manjine, 6. Nikola Mak, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine, 7. 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. Ranko Radunović, 
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 13. Snježana Raguž, pročelnica 
Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 15. Snježana 
Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 16. Milica Šakota, 
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Silva Wendling, pročelnica Upravnog 
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 19. Ivan Karalić, 
poslovni tajnik župana, 20. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 21. Bernardica 
Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 22. Jerka Lukačević, pomoćnica 
tajnika Županije, 23. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, 
šport i tehničku kulturu, 24. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke 
poslove, 25. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 26. 
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Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 27. Boris 
Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 28. 
Blaženka Bogdan, HOK Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, 29. Krunoslav Filipović, 
"Hrvatske šume" Uprava šuma Podružnica Osijek, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno 
uređenje Osječko-baranjske županije, 31. dr.sc. Martina Harc, Zavod za znanstveni i umjetnički rad 
HAZU u Osijeku, 32. Damir Junušić, ravnatelj Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, 33. 
Milan Kamenko, direktor EKOS d.o.o., Osijek, 34. Darko Knežević, predsjednik HOK Obrtničke 
komore Osječko-baranjske županije, 35. dr.sc. Davor Kralik, Poljoprivredni fakultet u Osijeku, 36. 
mr.sc. Dubravko Krušarovski, predstojnik Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnice Istok, 37. 
Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Osječko-baranjske županije, 38. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske 
županije, 39. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, 40. Ana Nikšić, 
Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek, 41. Valent Poslon, direktor Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne 
razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac, 42. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice 
Osječko-baranjske županije, 43. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 44. Božidar 
Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 45. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj 
Zavoda za informatiku Osijek, 46. Ivica Završki, predsjednik Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku, 47. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 48. Josip 
Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 49. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke 
poslove. 
 
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda koji je naknadno dopunjen točkom 
35.a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske županije kao novog člana 

društva EKOS d.o.o. 
     b) Prijedlog Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog 
reda, da ih podnesu. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 
prijedlogu dnevnog reda. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Usvajanje zapisnika 14. sjednice Skupštine Županije 
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 3. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije 
 4. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije 
 5. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske 

županije i radu Turističke zajednice Županije 
 6. Prijedlog Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije 
 7. Prijedlog Odluke o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. 
 8. Prijedlog Programa poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području 

Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2017. 
 9. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na 

području Osječko-baranjske županije 
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10. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 
11. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije 
12. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije 
13. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2014. godinu 
14. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji 

Miholjac za 2014. godinu 
15. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2014. godinu 
16. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
17. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije za 2014. godinu 
18. Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskoga narodnog kazališta u Osijeku 

za 2014. godinu 
19.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2014. godini 
     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2015. godinu 
20. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije za 2014. godinu 
21. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-

baranjske županije u 2014. godini 
22. Informacija o radu vijeća i predstavnika nacionalnih manjina Osječko-baranjske županije u 

mandatu 2011. - 2015. godine 
23. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 

u 2014. godini 
24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2014. godini 
25.a) Prijedlog Odluke o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu 

rehabilitaciju Osijek 
     b) Prijedlog Ugovora o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu 

rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza 
26. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
27. Prijedlog zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o izmjenama i dopunama 

statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 
28. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Zavoda za javno 

zdravstvo Osječko-baranjske županije 
29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Dalj, Dalj i Srednjoj školi Dalj, Dalj 

na darovanje nekretnine u k.o. Dalj 
30.a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2015. 
godine 

     b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2015. 
godine 

31. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika i sudaca porotnika za mladež 
 a) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog suda u Osijeku 
 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku 
32. Prijedlog Rješenja o razrješenju suca porotnika Općinskog suda u Osijeku 
33. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Upravnog vijeća Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek 
34. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-

baranjske županije 
35.a) Prijedlog Odluke o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske županije kao novog člana 

društva EKOS d.o.o. 
     b) Prijedlog Društvenog ugovora EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom 
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Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 14. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 14. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 14. sjednice na glasovanje, te 
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 14. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 
jednoglasno. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 14. sjednice Borisa Ljubojevića, Igora Medića, Dominika 
Mihaljevića i Fridu Mikić 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. 
 
Milan Blagojević postavlja pitanje što Županija poduzima u svezi najezde komaraca na svom području, 
što je poduzeo Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, provode li se kontrole brojnosti 
ličinki i odraslih komaraca, tko ih provodi, kojom metodom i gdje se podaci o tome mogu vidjeti. 
Također, zanima ga je li proveden tretman komaraca u Općini Bilje te, ukoliko je proveden 
aviotretman, jesu li zrakoplovi zaprašivali iznad naseljenih područja te tko je definirao područje, tko je 
provodio zaprašivanje i tko provodi stručni nadzor. Nadalje, pita ima li rezultata učinkovitosti i tko 
potvrđuje te rezultate. 
 
Goran Ilić moli Župana da se ponovno uputi pitanje Hrvatskim autocestama i Ministarstvu pomorstva, 
prometa i veza koji su razlozi odustajanja od izgradnje dionice koridora V/c u od čvora Osijek do 
mađarske granice u punom profilu autoceste te kada će i iz kojih sredstava biti financirana navedena 
dionica. Nadalje, vezano za nedavni posjet predsjednika Vlade Republike Hrvatske i ministara jednom 
poduzetniku u Osijeku napominje da je Župan trebao predložiti da posjete i gradilište mosta preko rijeke 
Drave. 
 
Ivan Zadravec napominje da je zbog požara koji se dogodio prošli tjedan u tvornici namještaja u 
Đurđenovcu veliki broj djelatnika ostao bez posla te postavlja pitanje postoji li mogućnost da se iz 
Županijskog proračuna izdvoje sredstva kako bi se pomoglo tim ljudima i njihovim obiteljima ili Općini 
Đurđenovac kako bi ona mogla obavljati svoje funkcije. 
 
Ivica Čeme postavlja pitanje jesu li započeti radovi na dodatnom ulaganju na građevinskom objektu 
Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama u iznosu od 1.500.000,00 kuna, ako nisu, kada će započeti, te 
predlaže da se radovi ubrzaju kako bi bili završeni do početka školske godine. Nadalje, pita jesu li 
izvedeni radovi na rekonstrukciji lokalne ceste Brezik-Ličko Novo Selo kako je to i planirano. 
 
Domagoj Hajduković predlaže da Županija sanira dotrajalo krovište Osnovne škole Lug koje prokišnjava  
kako bi se učenicima osigurali primjereni uvjeti za pohađanje nastave kao i zaposlenicima obavljanje 
posla. 
 
Stjepan Čuraj izražava svoje nezadovoljstvo dobivenim pisanim odgovorom na postavljeno vijećničko 
pitanje o visini isplaćene plaće Županu u siječnju i veljači te iznosi svoj stav u svezi toga. 
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Nakon opetovanog poziva predsjednika vijećniku da postavi pitanje, Stjepan Čuraj postavlja pitanje koje 
je trenutno stanje računa Županije na dan 30. lipnja ili 1. srpnja 2015. godine. 
 
Sanja Rogoz-Šola postavlja pitanje kada će Županija osigurati potrebna sredstva za kapitalna ulaganja 
kako bi se stvorili preduvjeti za ponovno otvaranje Rodilišta u Đakovu. Nadalje, vezano uz pomoć za 
ogrjev socijalno-ugroženim građanima napominje da je Zakonom o socijalnoj skrbi koji je stupio na snagu 
01.01.2014. godine propisano da pravo na pomoć za troškove ogrjeva imaju samo korisnici zajamčene 
minimalne naknade Centra za socijalnu skrb te su time oštećeni umirovljenici s malim mirovinama koji su 
prije stupanja na snagu tog zakona imali ovo pravo. Stoga predlaže da se u sljedećoj preraspodjeli 
Županijskog proračuna iznađu sredstva za poboljšanje životnog standarda naših umirovljenika i da im se 
osigura neophodna pomoć za ogrjev, kao i da se izradi projekt i aplicira prema Europskom socijalnom 
fondu. 
 
Dalibor Kraljik postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja rasvjete na športskom igralištu Srednje škole 
Isidora Kršnjavoga u Našicama. Nadalje, pita na što se odnosi opremanje školske dvorane Osnovne škole 
kralja Tomislava u Našicama te u kojoj su fazi ova dva projekta. 
 
Mato Dunković napominje da je Vlada Republike Hrvatske 24. lipnja ove godine donijela odluku o 
donošenju Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine te pita je li 
Osječko-baranjska županija bila uključena u javnu raspravu i izradu ovoga Programa. 
 
Jurica Žanić postavlja pitanje što Županija poduzima u svezi osnivanja Centra za autizam i koje su to 
aktivnosti. 
 
Hrvoje Pavković napominje da je danas u Osijeku ministrica graditeljstva i prostornog uređenja na 
savjetovanju sa zainteresiranom javnošću o Nacrtu prijedloga Strategije prostornog uređenja Republike 
Hrvatske te pita kako je naša regija Slavonija, Baranja i zapadni Srijem obrađena u Strategiji i koji su 
pravci razvoja predloženi s državnog nivoa u svrhu cjelokupnog oporavka regije. 
 
Gordana Puđa napominje da je Župan nazočio puštanju u rad crpne stanice na lateralnom kanalu Kneževi 
Vinogradi-Zmajevac te ga moli da objasni značaj tog kanala za odvodnju oborinskih voda na 
poljoprivrednim površinama kao i njegovu ulogu u navodnjavanju. 
 
Ante Kristić, vezano za raspisani natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za 
sufinanciranje energetske obnove nestambenih zgrada, pita je li se Županija prijavila na taj natječaj, ako 
je, s kojim projektima i ima li povratnih informacija. 
 
Borivoj Eklemović postavlja pitanje u kojoj fazi je projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta u 
Osječko-baranjskoj županiji. 
 
Marijana Kopljar napominje da je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka prihvaćena 
inicijativa da se rodiljne naknade u Gradu Osijeku povećaju za 500,00 kuna u dogovoru sa Županijom te 
ju zanima je li Grad Osijek uputio inicijativu Županiji i kakav je županov stav u svezi toga. Nadalje, pita 
što se događa u svezi izmjene Pravilnika o minimalno-tehničkim uvjetima za seljačka domaćinstva koja se 
žele baviti turizmom te ima li naznaka da će biti pozitivno riješeno. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Ivica Čeme, Milan Blagojević i Domagoj 
Hajduković. 
 
Ivica Čeme napominje da nije u potpunosti zadovoljan odgovorom na postavljeno prvo pitanje vezano za 
dodatna ulaganja na građevinskim objektima Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama te pita što će 
biti s neutrošenim sredstvima u iznosu od 1.000.000,00 kuna i je li se odustalo od proširenja odnosno 
građevinskih radova. 
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Milan Blagojević postavlja pitanje Županu kako to da je u proteklih dvadeset godina bilo dozvoljeno 
aviotretiranje komaraca, a u 2015. godini nije. 
 
Domagoj Hajduković moli da ga se nakon izvršenog uvida u oštećenje krovišta Osnovne škole Lug 
obavijesti o zatečenom stanju. 
 
Na postavljena dopunska pitanja odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
Nakon stanke Zvonko Ibriks obavještava Skupštinu da od danas djeluje kao nezavisni vijećnik u 
Županijskoj skupštini. 
 
Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 3. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI BILJNE PROIZVODNJE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, HGK Županijska komora Osijek i 
Savjetodavna služba Podružnica Osječko-baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 
razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Boris Antunović, Nikola Lelas, Željko Franjić, Antun 
Kapraljević, Željko Kraljičak, Goran Ivanović i Vladimir Šišljagić. 
 
Goran Ivanović predlaže da Skupština donese zaključak kojim se traži od ministra poljoprivrede da se 
odloži primjena donesenog Kodeksa u otkupu pšenice roda 2015. godine jer je štetan za poljoprivredne 
prozvođače. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o prijedlogu Gorana Ivanovića. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen. 
 
Potom predsjednik predlaže da potpredsjednici Skupštine Boris Antunović i Goran Ivanović zajedno s 
tajnikom Davorom Brunčićem izrade tekst zaključka koji će predsjedništvo verificirati. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici biljne proizvodnje na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 320-01/15-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
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TOČKA 4. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI U STOČARSTVU NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Savjetodavna služba Podružnica 
Osječko-baranjske županije, Hrvatska poljoprivredna agencija Županijski ured Donji Miholjac i Darda i 
HGK Županijska komora Osijek. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 
razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola, Nikola Lelas, Antun Kapraljević 
i Željko Franjić. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici u stočarstvu na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 320-08/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
TOČKA 5. INFORMACIJA O STANJU I RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA TURIZMA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I RADU TURISTIČKE 
ZAJEDNICE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj i Turistička zajednica Osječko-baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za gospodarska 
pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Vinko Ručević, Sanja Rogoz-Šola, Stjepan Čuraj i 
Željko Kraljičak. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (22 za, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i razvojnim mogućnostima turizma na 

području Osječko-baranjske županije i 
radu Turističke zajednice Županije 

Klasa: 334-01/15-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O POTPORAMA U RURALNOM TURIZMU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za 
gospodarski razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Silva Wendling. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (30 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o potporama u ruralnom turizmu 
na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 334-01/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O POTPORAMA ZA IZRADU DOKUMENTACIJE 

ZA PROVEDBU MJERA IZ PROGRAMA RURALNOG RAZVOJA 
REPUBLIKE HRVATSKE ZA RAZDOBLJE 2014. - 2020. 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Odluku je predložio Župan. 
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Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (28 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o potporama za izradu dokumentacije 
za provedbu mjera iz Programa 

ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. - 2020. 

 
Klasa: 334-01/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PROIZVODNJE I KORIŠTENJA 

BIOGORIVA U PRIJEVOZU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2017. 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 
Poljoprivredni fakultet u Osijeku i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Program je predložio Župan. 
 
Prijedlog Programa je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (28 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Programa poticanja 
proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu 

na području Osječko-baranjske županije 
za razdoblje 2015. - 2017. 

 
Klasa: 351-01/15-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
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TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O 
USTANOVLJENJU ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija 
za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopuni Odluke o 
ustanovljenju zajedničkih lovišta na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 323-01/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 10. INFORMACIJA O STANJU, GOSPODARENJU I ZAŠTITI ŠUMA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i "Hrvatske šume" Uprava šuma 
podružnice Osijek, Našice, Vinkovci i Požega. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i 
Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Antun Kapraljević. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluje Nikola Lelas. 
 
Predsjednik daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (25 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju, gospodarenju i zaštiti šuma 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 321-01/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
TOČKA 11. INFORMACIJA O PROBLEMATICI RAZMINIRANJA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije i Hrvatski centar za razminiranje, 
Podružnica Istok. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Komisija za gospodarska pitanja 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 (31 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije 
o problematici razminiranja na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 804-01/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 12. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Obrtnička 
komora Osječko-baranjske županije i udruženja obrtnika s područja Osječko-baranjske županije te 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Marijana Kopljar. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (28 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici razvoja obrtništva 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 311-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
 
 
TOČKA 13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TERA TEHNOPOLIS D.O.O., OSIJEK ZA 2014. 

GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Tera 
Tehnopolis d.o.o., Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Igor Medić. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 1 protiv), te 
je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

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

Osijek za 2014. godinu 
 
Klasa: 024-02/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
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TOČKA 14. IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2014. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Miholjački 
poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. Donji Miholjac. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
radu Miholjačkog poduzetničkog centra 

Lokalne razvojne agencije d.o.o., 
Donji Miholjac za 2014. godinu 

 
Klasa: 024-02/15-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
TOČKA 15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EKOS D.O.O. OSIJEK ZA 2014. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je EKOS 
d.o.o. Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Željko Kovačević i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

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

za 2014. godinu 
 
Klasa: 024-02/15-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
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TOČKA 16. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA 
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 
ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 
županije. 
 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 

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 (27 za, 4 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

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

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
 
Klasa: 024-03/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
TOČKA 17. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA 

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 
ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. 
 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (32 za), te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

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

županije za 2014. godinu 
 

Klasa: 024-03/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
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TOČKA 18. IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE 
HRVATSKOGA NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2014. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je intendant 
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. 
 
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, 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. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Goran Ilić i Sanja Rogoz-Šola. 
 

Predsjedatelj daje izvješća na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća prihvaćena većinom glasova (27 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju 
Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga 
narodnog kazališta u Osijeku za 2014. godinu 

 

Klasa: 612-01/15-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
TOČKA 19.a) IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD 

HAZU U OSIJEKU U 2014. GODINI 
       b) PLAN RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U 

OSIJEKU ZA 2015. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za 
znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. 
 

Izvješće i Plan su razmatrali: Župan, 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. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i 
umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2014. godini i Plan rada za 2015. godinu. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Izvješće i Plan jednoglasno prihvaćeni (31 za), te je 
Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

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

2014. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni 
i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2015. godinu 

 

Klasa: 612-01/15-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
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TOČKA 20. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA 
VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vatrogasna 
zajednica Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe i Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (31 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
ostvarenju Programa rada i Financijskog 

plana Vatrogasne zajednice Osječko- 
baranjske županije za 2014. godinu 

 
Klasa: 214-01/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
TOČKA 21. INFORMACIJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JEDINICA LOKALNE 

SAMOUPRAVE 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 javne financije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za lokalnu 
samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju uz korekcije naznačene u zaključcima 
radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (31 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
financijskom poslovanju jedinica lokalne 

samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2014. godini 

Klasa: 402-01/15-01/38 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 22. INFORMACIJA O RADU VIJEĆA I PREDSTAVNIKA NACIONALNIH 

MANJINA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U MANDATU 2011. - 2015. 
GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrao Odbor za zaštitu sloboda i prava građana. 
 
Zaključak Odbora vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (31 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
radu vijeća i predstavnika nacionalnih 
manjina Osječko-baranjske županije 

u mandatu 2011. - 2015. godine 
 
Klasa: 016-01/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-12 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 23. IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor 
za zdravstvo i socijalnu skrb i Savjet za zdravlje. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

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

Osječko-baranjska županija u 2014. godini 
 
Klasa: 510-01/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
TOČKA 24. INFORMACIJA O STANJU SOCIJALNE SKRBI I POSLOVANJU 

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-
BARANJSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Savjet za socijalnu skrb, Komisija za javne službe, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Mato Dunković. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju socijalne skrbi i poslovanju 

ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 
Osječko-baranjska županija 

u 2014. godini 
 
Klasa: 550-01/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
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TOČKA 25.a) PRIJEDLOG ODLUKE O PRIJENOSU DIJELA OSNIVAČKIH PRAVA 
NAD CENTROM ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 

 b) PRIJEDLOG UGOVORA O PRIJENOSU DIJELA OSNIVAČKIH PRAVA 
NAD CENTROM ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK I 
OBAVLJANJU OSNIVAČKIH PRAVA I OBVEZA 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Župan je predložio donošenje Odluke i prihvaćanje teksta Ugovora. 
 
Prijedlog Odluke i Prijedlog Ugovora razmatrali su Savjet za socijalnu skrb, Odbor za zakonodavnu 
djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za 
zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a)  O D L U K U 
 

o prijenosu dijela osnivačkih prava nad 
Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 

 
Klasa: 550-06/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-8 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Ugovora na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o 
prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom 

za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i 
obavljanju osnivačkih prava i obveza 

 

Klasa: 550-06/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-9 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 
TOČKA 26. PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. 
GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Izmjene Plana je predložio Župan. 
 
Prijedlog Izmjena Plana su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za 
prosvjetu, kulturu i znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana jednoglasno prihvaćen (35 za), te 
je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PLANA 
 

rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u školstvu 
Osječko-baranjske županije u 2015. godini 

 
Klasa: 602-01/15-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
TOČKA 27. PRIJEDLOG ZAKLJUČAKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI 

NA ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA ŠKOLSKIH 
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Zaključke je predložio Župan. 
 
Prijedloge zaključaka razmatrali su Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 
Komisija za javne službe 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 predlaže da se izjašnjava zajedno o svim predloženim 
zaključcima. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedloge zaključaka o davanju prethodne suglasnosti na odluke o 
izmjenama i dopunama statuta školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su prijedlozi zaključaka jednoglasno prihvaćeni (34 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne glazbene škole 
"Kontesa Dora", Našice 

Klasa: 602-02/15-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Bilje, Bilje 
 
Klasa: 602-02/15-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Ante Starčevića 
Viljevo, Viljevo 

Klasa: 602-02/15-01/18 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole "Antunovac", Antunovac 

 
Klasa: 602-02/15-01/19 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole "August 
Harambašić", Donji Miholjac 

 
Klasa: 602-02/15-01/20 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Bijelo Brdo, 

Bijelo Brdo 
Klasa: 602-02/15-01/21 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Bratoljuba 
Klaića, Bizovac 

Klasa: 602-02/15-01/22 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Budrovci, Budrovci 
 
Klasa: 602-02/15-01/23 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Čeminac, Čeminac 
 
Klasa: 602-02/15-01/24 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Dalj, Dalj 
 
Klasa: 602-02/15-01/25 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Darda, Darda 

 
Klasa: 602-02/15-01/26 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Dore Pejačević 

Našice, Našice 
Klasa: 602-02/15-01/27 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole "Dr. Franjo 

Tuđman", Beli Manastir 
 
Klasa: 602-02/15-01/28 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Draž, Draž 
 
Klasa: 602-02/15-01/29 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Drenje, Drenje 

 
Klasa: 602-02/15-01/30 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Đakovački Selci, 
Selci Đakovački 

Klasa: 602-02/15-01/31 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Ernestinovo, Ernestinovo 
 
Klasa: 602-02/15-01/32 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Gorjani, Gorjani 
 
Klasa: 602-02/15-01/33 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Hinka Juhna 

Podgorač, Podgorač 
Klasa: 602-02/15-01/34 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Hrvatski sokol, 
Podgajci Podravski 

Klasa: 602-02/15-01/35 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 45.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole "Ivan Goran 

Kovačić", Đakovo 
Klasa: 602-02/15-01/36 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 46.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole "Ivana Brlić 

Mažuranić", Strizivojna 
Klasa: 602-02/15-01/37 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 47.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Ivana Brnjika 

Slovaka, Jelisavac 
Klasa: 602-02/15-01/38 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 48.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Ivana 
Kukuljevića, Belišće 

Klasa: 602-02/15-01/39 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 49.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Ivane Brlić 
Mažuranić, Koška 

Klasa: 602-02/15-01/40 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 50.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Jagodnjak, Jagodnjak 
 
Klasa: 602-02/15-01/41 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 51.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole "Josip Kozarac", 
Josipovac Punitovački 

Klasa: 602-02/15-01/42 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 52.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama Statuta 

Osnovne škole Josipa Antuna 
Ćolnića, Đakovo 

Klasa: 602-02/15-01/43 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 53.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Josipa Jurja 

Strossmayera, Đurđenovac 
 
Klasa: 602-02/15-01/44 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 54.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Josipa Jurja 

Strossmayera, Trnava 
Klasa: 602-02/15-01/45 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 55.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Josipa Kozarca, Semeljci 
 
Klasa: 602-02/15-01/46 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 56.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Kneževi 
Vinogradi, Kneževi Vinogradi 

 
Klasa: 602-02/15-01/47 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 57.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole kralja Tomislava, Našice 
 
Klasa: 602-02/15-01/48 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 58.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti na Odluku 
o izmjenama i dopunama Statuta Osnovne 

škole Ladimirevci, Ladimirevci 
 
Klasa: 602-02/15-01/49 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 59.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Laslovo, Laslovo 
 
Klasa: 602-02/15-01/50 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 60.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Lug, Lug 
 
Klasa: 602-02/15-01/51 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 61.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Luka Botić, 

Viškovci 
Klasa: 602-02/15-01/52 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 62.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Mate Lovraka, 
Vladislavci 

Klasa: 602-02/15-01/53 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 63.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole "Matija Gubec", 
Magadenovac 

Klasa: 602-02/15-01/54 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 64.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Osnovne škole Matija Gubec, Piškorevci 
 
Klasa: 602-02/15-01/55 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 65.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Osnovne škole Matije Petra 

Katančića, Valpovo 
Klasa: 602-02/15-01/56 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 66.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Milka Cepelića, Vuka 
 
Klasa: 602-02/15-01/57 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 67.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Miroslava 
Krleže, Čepin 

Klasa: 602-02/15-01/58 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 68.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Petrijevci, 
Petrijevci 

Klasa: 602-02/15-01/59 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 69.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Popovac, Popovac 
 
Klasa: 602-02/15-01/60 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 70.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama Statuta 

Osnovne škole Satnica Đakovačka, 
Satnica Đakovačka 

Klasa: 602-02/15-01/61 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 71.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole "Silvije Strahimir 
Kranjčević", Levanjska Varoš 

 
Klasa: 602-02/15-01/62 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 72.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Šećerana, Šećerana 
 
Klasa: 602-02/15-01/63 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 73.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo 

 
Klasa: 602-02/15-01/64 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 74.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Vladimir Nazor, Čepin 
 
Klasa: 602-02/15-01/65 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 75.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Vladimira Nazora, 
Feričanci 

Klasa: 602-02/15-01/66 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 76.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Osnovne škole Zmajevac, Zmajevac 
 
Klasa: 602-02/15-01/67 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 77.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Druge srednje škole Beli 
Manastir, Beli Manastir 

 
Klasa: 602-03/15-01/41 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 78.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Ekonomske i upravne škole 

Osijek, Osijek 
Klasa: 602-03/15-01/42 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 79.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Ekonomske škole Braća 
Radić, Đakovo 

Klasa: 602-03/15-01/43 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 80.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Elektrotehničke i prometne 

škole Osijek, Osijek 
 
Klasa: 602-03/15-01/44 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 81.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Gimnazije A. G. Matoša, Đakovo 
 
Klasa: 602-03/15-01/45 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 82.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopuni 
Statuta Gimnazije Beli Manastir, 

Beli Manastir 
Klasa: 602-03/15-01/46 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 83.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 
Glazbene škole Franje Kuhača Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/47 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 84.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Graditeljsko-geodetske škole 

Osijek, Osijek 
Klasa: 602-03/15-01/48 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 85.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta I. gimnazije Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/49 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 86.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta II. gimnazije Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/50 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 87.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta III. gimnazije Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/51 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 88.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Medicinske škole Osijek, Osijek 
 
Klasa: 602-03/15-01/52 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 89.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Obrtničke škole Osijek, Osijek 
 
Klasa: 602-03/15-01/53 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 90.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Poljoprivredne i veterinarske 

škole Osijek, Osijek 
Klasa: 602-03/15-01/54 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 91.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Prve srednje škole Beli 
Manastir, Beli Manastir 

 
Klasa: 602-03/15-01/55 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 92.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje strukovne škole 
Antuna Horvata, Đakovo 

 
Klasa: 602-03/15-01/56 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 93.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje škole Dalj, Dalj 
 
Klasa: 602-03/15-01/57 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 94.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Srednje škole Donji Miholjac, 

Donji Miholjac 
Klasa: 602-03/15-01/58 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 95.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje škole Isidora Kršnjavoga 
Našice, Našice 

Klasa: 602-03/15-01/59 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 96.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 
Statuta Srednje škole Josipa Kozarca 

Đurđenovac, Đurđenovac 
 
Klasa: 602-03/15-01/60 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 97.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Srednje škole Valpovo, Valpovo 
 
Klasa: 602-03/15-01/61 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 98.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Strojarske tehničke škole 
Osijek, Osijek 

Klasa: 602-03/15-01/62 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 99.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Škole za osposobljavanje i 
obrazovanje "Vinko Bek" Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/63 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 100.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Škole primijenjene umjetnosti 
i dizajna Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/64 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 101.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Tehničke škole i prirodoslovne 
gimnazije Ruđera Boškovića Osijek, Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/65 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 102.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Trgovačke i komercijalne škole 
"Davor Milas", Osijek 

Klasa: 602-03/15-01/66 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 103.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Ugostiteljsko-turističke škole, Osijek 
 
Klasa: 602-03/15-01/67 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 104.) 
 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti  na 
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Srednjoškolskog đačkog doma, Osijek 
 
Klasa: 602-03/15-01/68 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 105.) 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju prethodne suglasnosti 
na Odluku o izmjenama i dopunama 

Statuta Učeničkog doma "Hrvatskoga 
radiše", Osijek 

 
Klasa: 602-03/15-01/69 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 106.) 
 
 
TOČKA 28. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENAMA STATUTA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
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 jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Odluku o 
izmjenama Statuta Zavoda za javno 

zdravstvo Osječko-baranjske županije  
 
Klasa: 024-04/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 107.) 
 
 
TOČKA 29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OSNOVNOJ 

ŠKOLI DALJ, DALJ I SREDNJOJ ŠKOLI DALJ, DALJ NA DAROVANJE 
NEKRETNINE U K.O. DALJ 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
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Prijedlog Zaključka 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 jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti Osnovnoj 
školi Dalj, Dalj i Srednjoj školi Dalj, Dalj 

na darovanje nekretnine u k.o. Dalj 
 
Klasa: 947-01/15-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 108.) 
 
 
TOČKA 30.a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2015. GODINE 

                    b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 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. 
 
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. ožujka do 31. ožujka i od 1. travnja do 30. travnja 2015. godine. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (29 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu za razdoblje 

od 1. ožujka do 31. ožujka 2015. godine 
 
Klasa: 400-06/15-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 109.) 
 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu za razdoblje 

od 1. travnja do 30. travnja 2015. godine 
 
Klasa: 400-06/15-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 110.) 
 
 
TOČKA 31. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA I 

SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ 
a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA 

ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU 
b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA 

MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU 
 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Županijskog 
suda u Osijeku i Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku 
te predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika 
Županijskog suda u Osijeku na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju sudaca porotnika 
Županijskog suda u Osijeku 

 
Klasa: 711-02/15-02/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-25 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 111.) 
 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Općinskog suda u Osijeku. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Općinskog suda u Osijeku 

 
Klasa: 711-02/15-02/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-10 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 112.) 
 
 
TOČKA 32. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU SUCA POROTNIKA 

OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja i predlaže Skupštini njegovo donošenje u 
predloženom tekstu. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju suca porotnika 
Općinskog suda u Osijeku 

 
Klasa: 711-02/15-02/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 113.) 
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TOČKA 33. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
UPRAVNOG VIJEĆA MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja i predlaže Skupštini njegovo donošenje u 
predloženom tekstu. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (28 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
člana Upravnog vijeća 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
 
Klasa: 024-04/15-03/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 114.) 
 
 
TOČKA 34. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Službi za zajedničke poslove. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju  
člana Stožera zaštite i spašavanja 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 021-04/15-22/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 115.) 
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Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 35.a) PRIJEDLOG ODLUKE O PRIHVAĆANJU PRISTUPANJA 

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE KAO NOVOG ČLANA 
DRUŠTVA EKOS D.O.O. 

       b) PRIJEDLOG DRUŠTVENOG UGOVORA EKOS D.O.O. ZA 
GOSPODARENJE OTPADOM 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili u sklopu materijala za sjednicu, a pripremili su ga 
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode i EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom. 
 
Župan je predložio donošenje Odluke i prihvaćanje Prijedloga Društvenog ugovora. 
 
Prijedlog Odluke i Prijedlog Društvenog ugovora razmatrali su Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
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 (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) O D L U K U 
 

o prihvaćanju pristupanja Vukovarsko-srijemske 
županije kao novog člana društva EKOS d.o.o. Osijek 

 
Klasa: 351-01/15-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 116.) 
 
 
Predsjednik daje Prijedlog Društvenog ugovora na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Društvenog ugovora jednoglasno prihvaćen (35 
za), te je Skupština Županije donijela 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga Društvenog ugovora 
EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom 

 
Klasa: 351-01/15-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 117.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 14,15 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/15-02/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Hrvoje Pavković 
 
 Mladen Peradić 
 
 
 
 
 
Ova sjednice je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 270,38 minuta. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/133015004. 
 
Zapisniku 15. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


