REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

Klasa: 021-04/15-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
Osijek, 29. rujna 2015.

ZAPISNIK
16. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 29. rujna 2015. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,04 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Mladen Mikolčević i
2. Davor Mikulić.
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 Mladen
Mikolčević i Davor Mikulić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
47 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2.
Valentina Avdičević, 3. dr.sc. Borko Baraban, 4. Davorin Bubalović, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme,
7. Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. mr.sc. Mato Dunković, 10. Marijan Džanko, 11. Borivoj
Eklemović, 12. Željko Franjić, 13. Domagoj Hajduković, 14. Zvonko Ibriks, 15. Srđan Igali, 16. Goran
Ilić, 17. Goran Ivanović, 18. Antun Kapraljević, 19. Marijana Kopljar, 20. Vlado Koren, 21. Željko
Kovačević, 22. Ivana Kovačević-Ivanišić, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Nikola Lelas, 26.
Boris Ljubojević, 27. mr.sc. Igor Medić, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. mr.sc. Mladen
Mikolčević, 31. Davor Mikulić, 32. Hrvoje Pavković, 33. Mladen Peradić, 34. Gordana Puđa, 35. Goran
Ranogajec, 36. Nevenka Redžep, 37. Sanja Rogoz-Šola, 38. Vinko Ručević, 39. Stjepan Sokol, 40. Jovo
Šijan, 41. Ivica Tomašičević, 42. Sanja Vargić, 43. Mirta Vlahović, 44. Antun Vuković, 45. Ivan
Zadravec, 46. Jurica Žanić i 47. Zdravko Živković.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Milan Blagojević, 3. Stjepan Čuraj, 4. mr.sc. Dalibor
Kraljik, 5. Dražen Kušić, 6. Ante Raspudić, 7. Stjepan Viduka i 8. Leon Žulj.
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. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 6.
Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 7. Ivana Katavić
Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 8. mr.sc. Danijela
Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 9. Romana
Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 10. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog
odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 11. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne
financije, 12. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 13. Snježana Staščik, pročelnica
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 14. Milica Šakota, pročelnica
Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za
poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 17. Saša Forgić,
pomoćnik tajnika Županije, 18. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne
financije, 19. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 20. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 21. Ružica Slišković Bartoloti,
pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 22. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 23. Marko Bagarić, direktor Cestinga d.o.o. Osijek, 24.
Igor Biglbauer, direktor Odvodnje d.d. Darda, 25. Davor Boras, direktor Slobodne zone Osijek d.o.o.,
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26. Vjekoslav Ćurić, zamjenik predsjednika Nadzornog odbora Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac,
27. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 28. Dubravka Herceg,
Vuka d.d., Osijek, 29. Zvonimir Klobučar, član Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i
Baranje d.o.o. Osijek, 30. Ljerka Kujundžić, Regionalna veletržnica Osijek d.d. i ULO hladnjača d.o.o.
Osijek, 31. Domagoj Marinić, direktor Zračne luke Osijek d.o.o., 32. Gordan Matković, ravnatelj
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije,
33. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, 34. mr.sc. Antonio Sobol,
direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 35. Donna Šimatić, predsjednica
Županijskog savjeta mladih, 36. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 37.
Vladimir Živković, direktor Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac, 38. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u
Upravnom odjelu za javne financije, 39. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 40. Ivan
Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda,
da ih podnesu.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

RED

Usvajanje zapisnika 15. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja
2015. godine
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2015. godine na području Osječko-baranjske
županije
Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječkobaranjske županije
Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2014. godini
Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2014. godinu
Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2014. godini
Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2014. godinu
Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj
odnosno akademskoj godini 2014./2015.
2

18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2014./2015.
Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u
akademskoj godini 2014./2015.
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija i Općoj bolnici Našice u 2015. godini
Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2015. godine
Prijedlog Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u
Osječko-baranjskoj županiji
Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Informacija o naplati iznosa robnih zaliha bivše Općine Osijek
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i
srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

USVAJANJE ZAPISNIKA 15. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 15. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 15. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 15. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 15. sjednice Hrvoja Pavkovića i Mladena Peradića 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.
Vlado Koren, vezano za radne posjete župana sa suradnicima općinama i gradovima na području Osječkobaranjske županije pohvaljuje takvu aktivnost, ali stavlja primjedbu jer Župan još nije posjetio Općinu
Satnicu Đakovačku koja također ima problema. Nadalje, napominje da je prije desetak dana u požaru
izgorjela obiteljska kuća te pita je li se Županija uključila kako bi financijski pomogla toj obitelji.
Domagoj Hajduković napominje da su Župan i ministar rada i mirovinskog sustava jučer potpisali ugovor
o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek na Republiku
Hrvatsku te ga zanima što to znači za poslovanje Centra i Proračun Osječko-baranjske županije.
Sanja Vargić napominje da je Institut za javne financije proveo istraživanje i analizirao jedinice lokalne
uprave i samouprave spram ostvarenja Proračuna i transparentnosti njihovog poslovanja te da je prema toj
analizi Županija iz transparentnosti Proračuna dobila četvorku na čemu čestita, dok je Grad Đakovo spram
ostvarenja Proračuna na listi od 128 gradova u državi zauzeo 126. mjesto, a za transparentnost i
upravljanje Proračunom dobio je jedinicu. Zanima je brine li to Župana i što namjerava poduzeti.
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Ivan Zadravec postavlja pitanje kakvo je stanje po pitanju ulaska migranata u Osječko-baranjsku županiju
te je li Županija spremna za njihov dolazak.
Ivica Čeme postavlja pitanje kada će Županija uplatiti iznos od 40.000,00 kuna koji je Grad Našice
zatražio za digitalizaciju kina u Našicama. Nadalje, napominje da je u Planu rada Skupštine Osječkobaranjske županije za 2015. godinu predviđeno 115 tema koje Županijska skupština treba raspraviti u ovoj
godini te ga zanima zašto se ne ide po redu kako je to predviđeno Planom, navodeći kao primjer izvješća o
poslovanju poduzeća u kojima Županija ima vlasništvo koja su na dnevnom redu današnje sjednice, a o
njima se trebalo raspravljati na sjednici u srpnju i tko će preuzeti odgovornost za to.
Sanja Rogoz-Šola napominje da Grad Đakovo nije prometno povezan redovnom autobusnom linijom s
Gradom Našicama što stvara probleme u obavljanju poslova građana te moli Župana da se o tome povede
računa i da se što hitnije uvede redovna autobusna linija Đakovo-Našice.
Boris Ljubojević, s obzirom na otvorene fondove za razminiranje, postavlja pitanje je li Županija
zadovoljna s trenutnim rješavanjem razminiranja poljoprivrednih i šumskih površina u Osječko-baranjskoj
županiji i kako je uključena u daljnje razminiranje.
Ante Kristić također pita vezano za migrante kakvo je trenutno stanje i je li Županija spremna na
eventualnu eskalaciju te situacije. Nadalje, zanima ga što je Županija do sada učinila po tom pitanju i da li
do sada provedene aktivnosti financijski obvezuju Županiju.
Igor Medić, vezano za projekt Sufinanciranja prijevoza učenika i studenata, postavlja pitanje kakvo je
poštivanje obveze subvencioniranja prijevoza prema prijevoznicima od strane Županije i od strane države.
Frida Mikić postavlja pitanje kada će se nastaviti radovi na izgradnji Srednje škole u Donjem Miholjcu.
Jurica Žanić napominje da je Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost 3. listopada 2014. godine
objavio javni natječaj za korištenje sredstava za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije te
pita u kojoj je fazi najavljeni projekt zamjene primarnog energenta obnovljivim izvorima energije na
zgradama osnovnih škola na području Osječko-baranjske županije i o kojem broju škola se radi.
Marijana Kopljar postavlja pitanje hoće li Županija povećati rodiljne naknade s 500,00 na 1.000,00 kuna
kao što se predlagalo.
Nevenka Redžep napominje da su u Polugodišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna prikazani Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj s jako niskim
izvršenjem te pita je li se stanje popravilo u odnosu na ovo Izvješće.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić, tajnik Županije Davor
Brunčić i predsjednik Antun Kapraljević.
Predsjednik određuje stanku.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.

IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U
RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2015. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Župan
Osječko-baranjske županije.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Domagoj Hajduković.
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Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župana
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju
od 1. siječnja do 30. lipnja 2015. godine
Klasa: 022-04/15-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-16
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 4.

PRIJEDLOG
POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA
O
IZVRŠENJU
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.
Polugodišnji izvještaj je predložio Župan.
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno
obrazloži podneseni prijedlog.
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Sanja Rogoz-Šola, Ivica Čeme, Snježana
Raguž i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja prihvaćen većinom
glasova (28 za, 13 protiv), te je Skupština Županije donijela
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 400-06/15-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Polugodišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA
UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
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Polugodišnji izvještaj razmatrali su: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za gospodarska pitanja
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti
na Polugodišnji izvještaj.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (35 za, 5
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Polugodišnji
izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Klasa: 340-01/15-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

INFORMACIJA O ŽETVI I OTKUPU PŠENICE RODA 2015. GODINE 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 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: Željko Franjić, Boris Antunović, Nikola Lelas i Antun
Kapraljević.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
žetvi i otkupu pšenice roda 2015. godine
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/15-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
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TOČKA 7.

INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska 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. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 363-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 8.

INFORMACIJA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U
CESTOVNOM PROMETU

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za 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 (34 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije
o organizaciji linijskog prijevoza putnika
u cestovnom prometu
Klasa: 340-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
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TOČKA 9.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KARAŠICE-VUČICE D.D. DONJI MIHOLJAC U
2014. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je KarašicaVučica d.d. Donji Miholjac.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština Izvješće primi k
znanju.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (32 za, 2 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća
o poslovanju Karašice-Vučice d.d.
Donji Miholjac u 2014. godini
Klasa: 024-02/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 10.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ODVODNJE D.D. DARDA ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Odvodnja d.d.
Darda.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (33 za, 2 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Odvodnje d.d. Darda
za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
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TOČKA 11.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vuka d.d.
Osijek.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (34 za, 2 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 12.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK D.D.
ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna
veletržnica Osijek d.d.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za,
8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o poslovanju
Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
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TOČKA 13.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ULO HLADNJAČE D.O.O. OSIJEK ZA 2014.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je ULO
hladnjača d.o.o. Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za 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: Goran Ivanović, Željko Kraljičak, Ivica Čeme,
Domagoj Hajduković i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 13
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o poslovanju
ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 14.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE OSIJEK D.O.O. ZA 2014.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Slobodna
zona Osijek d.o.o.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za 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: Sanja Rogoz-Šola i Davor Boras.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o.
za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
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TOČKA 15.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CESTINGA D.O.O. OSIJEK U 2014. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Cesting d.o.o.
Osijek.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (36 za, 4 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek
u 2014. godini
Klasa: 024-02/15-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 16.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2014.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zračna luka
Osijek d.o.o.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za 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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o.
za 2014. godinu
Klasa: 024-02/15-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
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TOČKA 17.

INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU DAROVITIH
UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ
GODINI 2014./2015.

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Županijski savjet mladih i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
primjeni Odluke o stipendiranju darovitih
učenika i studenata u školskoj odnosno
akademskoj godini 2014./2015.
Klasa: 604-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 18.

INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I
STUDENATA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA U
ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Županijski savjet mladih i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
primjeni Odluke o stipendiranju učenika i
studenata koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja u školskoj odnosno akademskoj
godini 2014./2015.
Klasa: 604-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 19.

INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O DODJELJIVANJU POTPORA ZA
POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ U AKADEMSKOJ GODINI 2014./2015.

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Županijski savjet mladih i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (40 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o primjeni
Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski
studij u akademskoj godini 2014./2015.
Klasa: 604-01/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 20.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ 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 potrebnu suglasnost.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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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 (35 za, 5
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i
Općoj bolnici Našice u 2015. godini
Klasa: 510-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 21.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU RUJAN - PROSINAC 2015.
GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zakonodavnu
djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Domagoj Hajduković.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 8
protiv), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije u razdoblju
rujan - prosinac 2015. godine
Klasa: 602-03/15-01/71
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
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TOČKA 22.

PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU PROGRAMA I PROJEKATA
UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U OSJEČKO-BARANJSKOJ
ŽUPANIJI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zakonodavnu
djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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 (40 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o financiranju programa i projekata udruga
od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
Klasa: 402-01/15-01/39
Urbroj: 2158/1-01-01-15-10
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 23.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana razmatrali su: Župan i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić i Donna Šimatić.
Predsjednik daje prijedlog da Skupština odobri izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana
Županijskog savjeta mladih za 2015. godinu na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (35 za, 4 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja izmjena i dopuna
Programa rada i Financijskog plana Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 021-04/15-25/7
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
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TOČKA 24.

INFORMACIJA O NAPLATI IZNOSA ROBNIH ZALIHA BIVŠE OPĆINE
OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Potom predsjednik određuje stanku zbog nestanka električne energije.
Nakon stanke, u raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Vladimir Šišljagić, Zvonko Ibriks, Antun
Kapraljević, Milica Šakota, Sanja Vargić i Goran Ilić.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (32 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o naplati iznosa
robnih zaliha bivše Općine Osijek
Klasa: 740-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
TOČKA 25.

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

Predsjednik 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 prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zakonodavnu djelatnost
i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (33 za), te je
Skupština Županije donijela
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RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
opreme i objekata osnovnim i srednjim školama
s područja Osječko-baranjske županije
Klasa: 602-01/15-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,41 sati.

Klasa: 021-04/15-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6

Predsjednik
Antun Kapraljević

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
mr.sc. Mladen Mikolčević
Davor Mikulić

Ova sjednice je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 237,13 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/140902155.
Zapisniku 16. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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