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Z A P I S N I K 
 

18. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 17. prosinca 2015. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,05 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Nevenka Redžep i 
 2. Vinko Ručević. 
 
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 Nevenka 
Redžep i Vinko Ručević. 
 
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. 
Valentina Avdičević, 3. dr.sc. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. 
Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. Borivoj Eklemović, 10. Željko Franjić, 11. Domagoj Hajduković, 12. 
Zvonko Ibriks, 13. Srđan Igali, 14. Goran Ilić, 15. Goran Ivanović, 16. Antun Kapraljević, 17. Marijana 
Kopljar, 18. Vlado Koren, 19. Željko Kovačević, 20. Ivana Kovačević-Ivanišić, 21. Ante Kristić, 22. 
Stjepan Krznarić, 23. Dražen Kušić, 24. Nikola Lelas, 25. Boris Ljubojević, 26. mr.sc. Igor Medić, 27. 
Dominik Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. mr.sc. Mladen Mikolčević, 30. Davor Mikulić, 31. Hrvoje 
Pavković, 32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Nevenka Redžep, 36. Vinko 
Ručević, 37. Stjepan Sokol, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Sanja Vargić, 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. Davorin Bubalović, 3. Stjepan Čuraj, 4. mr.sc. Mato 
Dunković, 5. Marijan Džanko, 6. mr.sc. Dalibor Kraljik, 7. Ante Raspudić, 8. Sanja Rogoz-Šola i 9. 
Stjepan Viduka. 
 
Sjednici je naknadno pristupio vijećnik Stjepan Viduka. 
 
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, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 17. Saša 
Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 18. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 19. Bernardica Lovrić, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 20. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika 
Županije, 21. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 22. Svjetlana Rauš, pomoćnica 
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 23. Ružica Slišković 
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Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 24. Suzana Tretinjak, voditeljica 
Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 25. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica 
pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 26. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi 
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 27. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste 
Osječko-baranjske županije, 28. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim 
prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 29. Kornela Miling, Hrvatska 
gospodarska komora Županijska komora Osijek, 30. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora 
Županijska komora Osijek, 31. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije 
Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 32. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-
baranjske županije, 33. Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 34. mr.sc. 
Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 35. Ivica Završki, predsjednik Kazališnog 
vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 36. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za 
javne financije, 37. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 38. 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 ili dopunu predloženog dnevnog reda, 
da ih podnesu. 
 
Domagoj Hajduković predlaže ukoliko vijećnici ne mogu dobiti potpuni materijal da se točka 33. 
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije skine s 
dnevnog reda sjednice. Napominje da je u materijalima dostavljen Prijedlog Odluke dok na internet 
stranicama postoji tekst Statuta, ali nigdje se ne može iščitati o kojim se točno promjenama radi te 
Klub vijećnika SDP bez pojašnjenja o kojim se to promjenama radi ne može zauzeti stav o ovoj točki. 
 
Predsjednik napominje da se ne radi o izmjenama Statuta nego o potpuno novom Statutu koji se nalazi 
na internetu. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu Domagoja Hajdukovića. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (17 za). 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (36 za, 10 protiv) utvrđen 
sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Usvajanje zapisnika 17. sjednice Skupštine Županije 
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 3. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije 
 4.a) Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. 

za 2014. godinu 
b) Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske 

županije 2011. - 2013. 
 5. Prijedlog Odluke o produljenju važenja Programa učinkovitog korištenja energije u 

neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. 
 6. Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 
 7. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije 



 3

 8. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 
2007. - 2014. godine u 2014. godini 

 9. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije 
10. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području 

Osječko-baranjske županije 
11. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" 
12. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu 
13. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 
14. 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 

15.a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu 

     b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-
baranjske županije za 2016. godinu 

16. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava 
zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj bolnici Našice u 
prvom tromjesečju 2016. godine 

17. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne 
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u prvom tromjesečju 2016. godine 

18. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih 
rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u prvom 
tromjesečju 2016. godine 

19. Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini 

20. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine 

21. Prijedlog Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske 
županije 

22. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. 
godini 

23. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini 
24. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu 
25. Prijedlog Kolektivnog ugovora za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku 
26. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2014. godini 
27. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2014./2015. 
28. Informacija o projektu UP.03.2.1.01.0019 "Učimo zajedno 2" 
29. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-

baranjske županije  
30.a) Informacija o uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek 
     b) Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje 

"Vinko Bek", Osijek 
31. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora 

"SUVAG" Osijek  
32. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Osječko-baranjske županije 
33. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije 
34. Informacija o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji 
35. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-

baranjske županije na Ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku 
36. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina A-G DINAS d.o.o. u stečaju, Beljevina u 

k.o. Đurđenovac 
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37. Prijedlog Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije 
38. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 
 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 17. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 17. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 17. sjednice na glasovanje, te 
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 17. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 
jednoglasno. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 17. sjednice Gordanu Puđa i Gorana Ranogajca 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. 
 
Zvonko Ibriks obavještava Skupštinu da su 1. prosinca vijećnici Nikola Lelas i Zvonko Ibriks prešli u 
Hrvatsku seljačku stranku te da od danas djeluju u zajedničkom Klubu nezavisnih vijećnika i HSS. 
Nadalje, postavlja pitanje tko je odgovoran što sjeveroistočna obilaznica grada Našica nije puštena u 
promet, iako je investicija u koju je utrošeno oko 70 milijuna kuna završena prije četiri godine te predlaže 
da se Županija zajedno s Gradom Našicama aktivnije uključi u rješavanje tog problema. Potom, s obzirom 
da Županija sufinancira rad Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, predlaže da se Kazalište predstavi i 
na preostalom području Županije gdje postoje uvjeti. 
 
Predsjednik obavještava vijećnike da su Nikola Lelas i Zvonko Ibriks, do sada nezavisni vijećnici, postali 
članovi Hrvatske seljačke stranke, a Vladimir Cindrić i Antun Kapraljević ostali su nezavisni vijećnici te 
će djelovati u zajedničkom Klubu nezavisnih vijećnika i HSS. 
 
Goran Ilić postavlja pitanje u kojoj su fazi zajednički projekti Osječko-baranjske županije i Grada 
Osijeka. Nadalje, predlaže da se Grad Osijek pridruži županijskom projektu "Studentski krediti" tako 
da svatko sufinancira kamatnu stopu u iznosu od 2% kako bi se osigurali bolji uvjeti za realizaciju tih 
kredita. 
 
Nikola Lelas napominje da je u travnju ove godine donesen novi Zakon o komasaciji poljoprivrednog 
zemljišta kojim je propisano da se žalbe koje su uložene na rješenja komasacione komisije još iz 
osamdesetih godina moraju riješiti po starom Zakonu i da su županije dužne osnovati povjerenstvo 
koje će te žalbe riješiti te postavlja pitanje je li to povjerenstvo u osnivanju, ako nije kada će biti, 
koliko žalitelja ima i koja je površina zemlje u pitanju. Nadalje, pita može li Županija uputiti zahtjev 
nadležnim tijelima da se napokon obnovi cesta Levanjska Varoš - Kondrić. 
 
Jurica Žanić napominje da je Europski fond za regionalni razvoj 6. studenoga 2015. godine otvorio 
natječaj iz Operativnog programa "Konkurentnost i kohezija u razdoblju 2014.-2020." pod nazivom 
Priprema i provedba Integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine te 
postavlja pitanje priprema li se Županija za ovaj natječaj i ako se priprema koje projekte namjerava 
kandidirati. 
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Ante Kristić postavlja pitanje u kojoj je fazi natječaj za projekt "Najbolja poduzetnička ideja" u 2015. 
godini. 
 
Borivoj Eklemović postavlja pitanje je li točno da Grad Osijek kao suosnivač Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku uporno već drugu godinu za redom svojim Proračunom za Kazalište osigurava 
nedostatna sredstva za minimalno funkcioniranje te je Županija prisiljena sukladno međusobnom 
sporazumu osnivača, iako je Proračunom predvidjela dostatan iznos, isti smanjivati te je danas upitna 
bez obzira na rebalans gradskog i županijskog proračuna isplata plaća radnika Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku. 
 
Stjepan Sokol napominje da je Osječko-baranjska županija u svojim strateškim odrednicama razvoja 
kontinentalnom turizmu odredila značajnu ulogu u svrhu razvoja gospodarstva na ovome području te 
ga zanima koje aktivnosti Županija poduzima u tom smislu i koji su do sada postignuti rezultati. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić i zamjenik župana Željko 
Kraljičak. 
 
 
TOČKA 3. INFORMACIJA O STANJU U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Hrvatska 
gospodarska komora Županijska komora Osijek i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Antun Kapraljević i Goran Ivanović. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (33 
za, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju u gospodarstvu na području 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 302-01/15-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
 
TOČKA 4.a) IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2011. - 2013. ZA 2014. GODINU 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA ŽUPANIJSKE 

RAZVOJNE STRATEGIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2011. - 2013. 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 
Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek. 
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Izvještaj i Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije razmatrali su: Župan i 
nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Izvještaj o provedbi Županijske razvojne 
strategije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvještaj jednoglasno prihvaćen (41 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvještaja o 
provedbi Županijske razvojne strategije 

Osječko-baranjske županije 
2011. - 2013. za 2014. godinu 

 
Klasa: 302-01/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (42 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) O D L U K U 
 

o produljenju važenja Županijske 
razvojne strategije Osječko-baranjske 

županije 2011. - 2013. 
Klasa: 302-01/15-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
Nakon stanke, nastavlja se s radom. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA PROGRAMA 

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

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
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Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (38 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o produljenju važenja Programa 
učinkovitog korištenja energije u 

neposrednoj potrošnji na području 
Osječko-baranjske županije za 

razdoblje 2013. - 2015. 
 
Klasa: 351-01/15-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
TOČKA 6. PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Program je predložio Župan. 
 
Prijedlog Programa su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (33 za, 4 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

P R O G R A M 
 

poticanja poduzetništva Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu 

Klasa: 302-01/15-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
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TOČKA 7. INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Hrvatske ceste, 
Hrvatske željeznice, Zračna luka Osijek, Lučka uprava Osijek i Agencija za vodne putove Vukovar. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Savjet za sigurnost prometa na cestama, Komisija 
za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Zvonko Ibriks, Igor Medić, Ante Kristić i 
Mladen Mikolčević. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (28 za, 12 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja 
Informacije o prometnoj povezanosti 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 340-01/15-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
TOČKA 8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U 

OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2007. - 2014. GODINE 
U 2014. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (33 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
provedbi Plana gospodarenja otpadom u 
Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 

2007. - 2014. godine u 2014. godini 
 
Klasa: 351-01/15-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 9. INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Hrvatske vode, Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije i pravni subjekti koji obavljaju vodoopskrbnu djelatnost. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za 
lokalnu samoupravu i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ante Kristić i Ivana Katavić Milardović. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (40 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju vodoopskrbe na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 325-01/15-01/18 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
TOČKA 10. INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA 

ONEČIŠĆENJA VODA U 2014. GODINI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Hrvatske vode i Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za 
lokalnu samoupravu, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Savjet za zdravlje. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (40 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i kvaliteti voda, te izvorima 
onečišćenja voda u 2014. godini na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 325-01/15-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 11. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA RAZVITKA PARKA 

PRIRODE "KOPAČKI RIT" 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je 
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 
Hrvatske šume i Hrvatske vode. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 
okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na 
glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni (41 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije  
o stanju i programima razvitka  
Parka prirode "Kopački rit" 

 
Klasa: 612-07/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
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TOČKA 12. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Vatrogasna 
zajednica Osječko-baranjske županije. 
 
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan, Stožer zaštite i spašavanja 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 na glasovanje Program rada i Financijski plan 
Vatrogasne zajednice. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Program rada i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni 
(41 za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Programa rada 
i Financijskog plana Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 
 
Klasa: 214-01/15-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove i Tajništvu Županije. 
 
Provedbeni plan je predložio Župan. 
 
Prijedlog Provedbenog plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za lokalnu samoupravu i 
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Provedbenog plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Provedbenog plana jednoglasno prihvaćen (41 
za), te je Skupština Županije donijela 
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PROVEDBENI PLAN 
 

unaprjeđenja zaštite od požara za 
područje Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
 
Klasa: 214-01/15-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Provedbeni plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
TOČKA 14. 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 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih 
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

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: 510-01/15-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
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TOČKA 15.a) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 
2016. GODINU 

b) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 
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 (33 za). 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Izmjene programa javnih potreba je predložio Župan. 
 
Prijedloge izmjena programa javnih potreba razmatrali su Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih 
potreba u zdravstvu. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (27 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a) IZMJENE PROGRAMA 
 

javnih potreba u zdravstvu na 
području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
Klasa: 510-01/15-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (27 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
b) IZMJENE PROGRAMA 
 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 
na području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
Klasa: 550-01/15-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 15.) 
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TOČKA 16. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU 
FINANCIRANJA I RASPOREDU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM 
USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I 
OPĆOJ BOLNICI NAŠICE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o utvrđivanju amandmana na 
Prijedlog Odluke. 
 
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom 
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U KU 
 

o kriterijima, mjerilima, načinu 
financiranja i rasporedu sredstava 
zdravstvenim ustanovama čiji je 

osnivač Osječko-baranjska županija 
i Općoj bolnici Našice u prvom 

tromjesečju 2016. godine 
 
Klasa: 510-01/15-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE 
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U PRVOM TROMJESEČJU 
2016. GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
domova za starije i nemoćne osobe 

čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 
u prvom tromjesečju 2016. godine 

 
Klasa: 550-01/15-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA 
ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja materijalnih i financijskih 

rashoda centara za socijalnu skrb 
na području Osječko-baranjske županije 

u prvom tromjesečju 2016. godine 
 
Klasa: 550-01/15-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
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TOČKA 19. PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE 
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA U 
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. 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. 
 
Plan je predložio Župan. 
 
Prijedlog Plana su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (34 za, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

P L A N 
 

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

Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini 
 
Klasa: 404-01/15-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG 

PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2016. 
GODINE 

 
Predsjedatelj 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 Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković i Goran Ivanović. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 7 
protiv), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 
 

o sufinanciranju međumjesnog javnog 
prijevoza za redovite učenike srednjih škola 

Osječko-baranjske županije u razdoblju 
siječanj - lipanj 2016. godine 

 
Klasa: 602-03/15-01/79 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U KULTURI 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu i Tajništvu Županije. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara rasprava. U raspravi sudjeluje Domagoj Hajduković. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 13 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o financiranju javnih potreba u kulturi 
na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 612-01/15-01/18 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 22. PRIJEDLOG I. ANEKSA UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG 

NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2015. GODINI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga I. Aneksa Ugovora. 
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Prijedlog I. Aneksa Ugovora su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i 
znanost, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik daje Prijedlog I. Aneksa Ugovora na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog I. Aneksa Ugovora jednoglasno prihvaćen (41 
za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga 
I. Aneksa Ugovora o financiranju 

Hrvatskog narodnog kazališta 
u Osijeku u 2015. godini 

 
Klasa: 612-01/15-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2016. GODINI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora. 
 
Prijedlog Ugovora su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. Na zahtjev Stjepana Krznarića u ime Kluba HDSSB, župan Vladimir 
Šišljagić daje uvodne napomene. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Ugovora na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (42 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o 
financiranju Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku u 2016. godini 

 
Klasa: 612-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
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TOČKA 24. PROGRAM I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG 
KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2016. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatsko 
narodno kazalište u Osijeku. 
 
Program i Financijski plan su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i 
znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zvonko Ibriks, Domagoj Hajduković, Božidar Šnajder i 
Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik napominje da je za vrijeme 6. točke dnevnog reda sjednici pristupio vijećnik Stjepan 
Viduka. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluje Goran Ivanović. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština prihvati Program i Financijski plan Hrvatskog 
narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (35 za, 5 suzdržanih), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Programa i 
Financijskog plana Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku za 2016. godinu 
 
Klasa: 612-01/15-01/19 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 
TOČKA 25. PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U 

HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U OSIJEKU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu. 
 
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Kolektivnog ugovora. 
 
Prijedlog Kolektivnog ugovora su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i 
znanost, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Davor Brunčić, Božidar Šnajder i 
Vladimir Šišljagić. 
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Predsjednik daje Prijedlog Kolektivnog ugovora na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Kolektivnog ugovora jednoglasno prihvaćen (40 
za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Kolektivnog ugovora 
za zaposlene u Hrvatskom narodnom 

kazalištu u Osijeku 
 
Klasa: 612-01/15-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 26. IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH 

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 prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i 
znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (38 za), te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 
u školstvu i poslovanju školskih ustanova 
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 

u 2014. godini 
Klasa: 602-01/15-01/26 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
 
 
TOČKA 27. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA 

AKADEMSKU GODINU 2014./2015. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (37 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
provedbi projekta "Studentski krediti" za 

akademsku godinu 2014./2015. 
 
Klasa: 604-02/15-07/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
TOČKA 28. INFORMACIJA O PROJEKTU UP.03.2.1.01.0019 "UČIMO ZAJEDNO 2" 
 
Predsjedatelj 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 i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju s predloženim Zaključkom na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak jednoglasno 
prihvaćeni (37 za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Informacije o projektu 
UP.03.2.1.01.0019 "Učimo zajedno 2" 

 
Klasa: 602-01/15-01/27 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
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TOČKA 29. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 
I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE  

 
Predsjedatelj 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 Komisija za lokalnu samoupravu, 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 daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (36 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o stanju i 
problematici predškolskog odgoja i obrazovanja 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 601-01/15-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 
TOČKA 30.a) INFORMACIJA O USPOSTAVI CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I 

REHABILITACIJU, OSIJEK 
   b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI NAZIVA I DJELATNOSTI ŠKOLE 

ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE "VINKO BEK", OSIJEK 
 
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 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Informaciju i Odluku je predložio Župan. 
 
Informaciju i Prijedlog Odluke razmatrali su Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne 
službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor 
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
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Predsjedatelj konstatira da se nitko nije javio za raspravu. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Informaciju o uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, 
Osijek s predloženim Zaključkom. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak jednoglasno 
prihvaćeni (38 za), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Informacije o 
uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje 

i rehabilitaciju, Osijek 
 
Klasa: 602-01/15-01/34 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Škole za 
osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (38 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) O D L U KU 
 

o promjeni naziva i djelatnosti 
Škole za osposobljavanje i obrazovanje 

"Vinko Bek", Osijek 
 
Klasa: 602-03/15-01/80 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
 
 
TOČKA 31. PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI POLIKLINIKE ZA 

REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG" OSIJEK  
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne službe i Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (38 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o proširenju djelatnosti Poliklinike 
za rehabilitaciju slušanja i govora 

"SUVAG" Osijek 
 
Klasa: 510-01/15-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 
 
TOČKA 32. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENI 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 zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne službe i Odbor 
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (32 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Odluku o 
izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Osječko-baranjske županije  
 
Klasa: 024-04/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
 
 
TOČKA 33. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT 

LJEKARNI 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. 
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Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne službe i Odbor 
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. Na zahtjev Domagoja Hajdukovića u ime Kluba SDP, Ružica Gverieri, 
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb daje uvodne napomene. Nadalje, u raspravi 
sudjeluje Domagoj Hajduković. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (24 za, 15 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Statut 
Ljekarni Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 024-04/15-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 
TOČKA 34. INFORMACIJA O PROBLEMATICI NAPLATE ŽUPANIJSKIH POREZA U 

OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (37 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
problematici naplate županijskih poreza u 

Osječko-baranjskoj županiji 
 
Klasa: 410-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
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TOČKA 35. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU KNJIGOVODSTVENE 
VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE NA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU ŠKOLU U OSIJEKU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Rješenja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (37 za), te je 
Skupština Županije donijela 

R J E Š E N J E 
 

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti 
kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske županije 

na Ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku 
 
Klasa: 404-01/15-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 
 
 
TOČKA 36. ZAHTJEV ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINA A-G 

DINAS D.O.O. U STEČAJU, BELJEVINA U K.O. ĐURĐENOVAC 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove. 
 
Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva. 
 
Materijal su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu 
djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (38 za), te je 
Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja zahtjeva za 
očitovanjem o pravu prvokupa 

nekretnina A-G DINAS d.o.o. u stečaju, 
Beljevina u k.o. Đurđenovac 

Klasa: 947-01/15-01/39 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
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TOČKA 37. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI I NAKNADI ZA RAD DUŽNOSNIKA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za javne financije i Službi za zajedničke poslove. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (39 za), te je 
Skupština Županije donijela 

O D L U K U 
 

o plaći i naknadi za rad dužnosnika 
Osječko-baranjske županije 

Klasa: 120-02/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-9 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 38. PRIJEDLOG PLANA RADA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine predlažu Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. 
 
Prijedlog Plana su razmatrali: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima 
radnih tijela podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Davor Brunčić. 
 
Ivica Čeme predlaže da se u Plan rada Skupštine za 2016. godinu uvrsti tema: Informacija o kvaliteti 
zraka na području Osječko-baranjske županije te da se razmatra u svibnju 2016. godine. 
 
Potom Davor Brunčić, tajnik Županije ukazuje da promjenom propisa više ne postoji obveza 
izvještavanja. No, prijedlog je moguće registrirati i pokušati doći do podataka te neovisno o Planu rada 
razmatrati ovu točku. 
 
Predsjednik napominje da predlagatelji prihvaćaju podneseni prijedlog kao sugestiju. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (42 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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P L A N  R A D A 
 

Skupštine Osječko-baranjske županije 
za 2016. godinu 

Klasa: 021-04/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-28 
 
(Plan rada prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.) 
 
 
 
 
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,18 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/15-02/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Nevenka Redžep 
 
 Vinko Ručević 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 201,11 minuta. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/151374390. 
 
 
Zapisniku 18. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


