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Temeljem članka 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 105/11. i 144/12.) i članka 
55b. stavak 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 
8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije podnosi 
 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
u razdoblju 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 
 
 
I. PRISTUP 
 

Postupajući temeljem zakonskog određenja iz članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi, kojim je propisana obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 
(regionalne) samouprave podnošenja polugodišnjeg izvješća o njegovom radu predstavničkom tijelu 
sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim se 
Izvješćem Županijska skupština Osječko-baranjske županije izvješćuje o radu izvršnog tijela Županije 
tijekom drugog polugodišta 2015. godine. 
 

Ovo je peto po redu izvješće Župana podneseno Županijskoj skupštini po tom zakonskom 
osnovu u tekućem mandatu, računajući od posljednjih lokalnih izbora. Njime je obuhvaćeno 
polugodišnje razdoblje funkcioniranja izvršne vlasti na razini Osječko-baranjske županije. Inače ovo je 
dvanaesto po redu polugodišnje izvješće nositelja izvršne vlasti predstavničkome tijelu Osječko-
baranjske županije računajući od kada je ono utvrđeno kao zakonska obveza, čija je provedba otpočela 
nakon lokalnih izbora 2009. godine. 
 

Ovdje treba napomenuti da je zadržana metodologija izlaganja kakva je primijenjena u 
oblikovanju prethodnih izvješća, a iz razloga na koje treba i u ovome Izvješću podsjetiti. Prije svega, 
ovo Izvješće oblikovano je na način kao i prethodna izvješća župana radi omogućavanja uspoređivanja 
s prethodnim razdobljem odnosno razdobljima opisanim u ranijim izvješćima. Nadalje, cjelovito 
sagledavanje funkcioniranja izvršne vlasti na razini Županije, podrazumijeva sveobuhvatni prikaz 
funkcioniranja izvršne vlasti, što uključuje župana (kao pravni institut odnosno izvršno tijelo 
Županije) zajedno s njegovim zamjenicima, radnim tijelima koje je u ostvarivanju svojih nadležnosti 
osnovao te njegovim funkcioniranjem kao izvršnog tijela i zakonskog zastupnika Županije putem 
upravnih tijela, u dijelu u kojem su ona od strane izvršne vlasti usmjeravana te poluga izvršne vlasti u 
provođenju utvrđene politike. I ovo Izvješće je koncipirano sukladno tome shvaćanju. Iz toga je 
razloga i ovo Izvješće, kao i dosadašnja pisano u trećem, a ne prvom licu jednine. 
 

Isto tako treba ponovno napomenuti kako ovo Izvješće s obzirom na njegovu temeljnu svrhu 
sadržajno nije detaljno izvješće ili pak analiza stanja u svim ili pojedinim djelatnostima na području 
Osječko-baranjske županije. Tome su namijenjena posebna izvješća čiju pripremu i podnošenje Župan 
osigurava u rokovima utvrđenim godišnjim Planom rada Skupštine odnosno ovisno o ukazanim 
potrebama. 
 

Ovim su dokumentom kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni relevantni podaci odnosno 
informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Osječko-baranjske županije, koji proizlaze iz 
djelokruga poslova izvršnog tijela Županije. U odnosu na sadržaj i metodologiju oblikovanja Izvješća i 
nadalje treba imati u vidu činjenicu da određeno polugodišnje razdoblje nije moguće promatrati izvan 
konteksta kojeg je dio, budući da prikaz aktivnosti u izvještajnom razdoblju bez uvodnih napomena 
koje prethode određenoj aktivnosti i naznaka onoga što slijedi, ne omogućava spoznaju o smislu i 
kvaliteti poduzetih radnji. 
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II. METODOLOGIJA RADA ŽUPANA 
 
1. Priprema i donošenje odluka 
 

Župan je radi razmatranja pripremljenih nacrta odnosno prijedloga pravnih akata, informacija, 
izvješća i različitih drugih materijala tijekom drugoga polugodišta 2015. godine održao ukupno 42 
sastanka s pročelnicima, predlagateljima i drugim izvjestiteljima. Na tim je sastancima razmotreno 
ukupno 495 točaka dnevnog reda te donesena 732 akta (378 rješenja, 336 zaključaka, 13 planova, 3 
pravilnika, 2 druga akta). 
 

Od 732 akta koja je Župan donio u drugom polugodištu 2015. godine, donošenje 629 akata u 
njegovoj je neposrednoj nadležnosti, a 103 akta odnose se na prijedloge upućene Skupštini na 
razmatranje. 
 

Najveći broj akata iz neposredne nadležnosti Župana, njih ukupno 305, odnosi se na različita 
financijska rješenja (o odobrenju, dodjeli, raspodjeli, rasporedu i uplati financijskih sredstava, pomoći 
i potpora iz Proračuna Županije), od kojih se gotovo jedna trećina odnosi na odobrenja sredstava 
udrugama (najveći se broj tih rješenja odnosi na odobrenja sredstava udrugama proizašlim iz 
Domovinskog rata, kao i udrugama invalida i oboljelih, te lovačkim društvima, udrugama 
umirovljenika i različitim drugim udrugama). 
 

Nadalje, Župan je tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim Izvješćem donio 28 rješenja o 
odobrenju odnosno dodjeli financijskih potpora sudionicima i organizatorima manifestacija od značaja 
za razvoj poljoprivrede, poduzetništva, turizma te očuvanje kulturne baštine, među kojima su bile 
zastupljene udruge, poduzetnici, obrti te jedinice lokalne samouprave. Osim za tu namjenu, 
odobravane su financijske pomoći odnosno potpore jedinicama lokalne samouprave za kapitalna 
ulaganja u zone malog gospodarstva, za vodoopskrbu i odvodnju, te uređenje ruralnog prostora, ceste, 
društvene domove, kuće oproštaja, dječja i športska igrališta i spomen obilježja (44 rješenja). 
Podjednak je broj rješenja (43) doneseno radi odobrenja proračunskih sredstava školama za izradu 
energetskih certifikata i druge potrebe, zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač za financiranje 
troškova specijalističkog usavršavanja i dr., te Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, osječkom 
Sveučilištu, Medicinskom fakultetu i Prehrambeno-tehnološkom fakultetu, zatim Turističkoj zajednici 
Osječko-baranjske županije, te trgovačkim društvima i drugim pravnim osobama za sufinanciranje 
projekata koji su od interesa za Osječko-baranjsku županiju, kako onima čiji je suvlasnik (Regionalna 
razvojna agencija Slavonije i Baranje, Zračna luka Osijek), tako i drugim pravnim osobama koje 
posluju na području Županije (Hrvatske šume, Državna ergela Đakovo i Lipik, Klaster 
poljomehanizacije d.o.o. Osijek, Centar za poduzetništvo Osijek itd.). 
 

Proračunskim sredstvima su temeljem 8 rješenja Župana donesenih u drugome polugodištu 
prošle godine sufinancirani udžbenici za 1045 učenika slabijeg imovnog stanja te su isplaćene 1233 
jednokratne pomoći socijalno ugroženim građanima. Financijska pomoć i potpore odobravane su 
brojnim vjerskim institucijama uglavnom za obnovu sakralnih objekata (30 rješenja). Vijećima i 
predstavnicima nacionalnih manjina sredstva iz Županijskog proračuna odobrena su temeljem još 8 
rješenja donesenih u tom razdoblju, a potom i mnogobrojnim drugim subjektima (trgovačkim 
društvima, ustanovama, sindikatima, Turističkoj zajednici i dr.). Sukladno iskazanim potrebama u tom 
je razdoblju doneseno i 5 rješenja o izmjeni namjene i visine sredstava u Županijskom proračunu. 
 

Župan je u drugom polugodištu 2015. godine donio 40 rješenja koja se odnose na javnu 
nabavu, i to: 13 rješenja o pripremi i provedbi postupaka, 25 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude, 
te 2 rješenja o poništenju postupka (izgradnja športske dvorane OŠ Đakovački Selci i sanacija podova 
i gromobrana Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" Osijek). Najveći broj akata u 
postupcima javne nabave odnosi se na opremanje škola i povećanje energetske učinkovitosti 
zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija, a potom nabavu energenata za potrebe škola, usluge 
prijevoza učenika osnovnih škola, izgradnju odnosno opremanje športskih terena, izgradnju objekta 
OŠ Đakovački Selci, razminiranje poljoprivrednih površina, te za potrebe Županije (radovi održavanja 
krova i potkrovlja dvorišne zgrade u Županijskoj 4 i dr.). 
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Župan je u drugom polugodištu donio i 28 rješenja koja se odnose na osnivanje, te imenovanja 
i razrješenja iz njegove neposredne nadležnosti: 4 na osnivanje 3 povjerenstva i jednog tima, 11 na 
promjene predstavnika Županije kao osnivača u školskim odborima (6 u osnovnim školama i 5 u 
srednjim školama), a jedno na promjenu predstavnika u Upravnom vijeću Doma zdravlja Osijek, dok 
se 8 rješenja odnosi na imenovanja i razrješenja članova radnih tijela. 
 
 U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Župan je donio ukupno 336 zaključaka, od kojih 
su 233 iz njegove neposredne nadležnosti, a 103 se odnose na predlaganje Skupštini odnosno 
razmatranje akata predloženih Skupštini od drugih predlagatelja (opisanih pod točkom II/4. ovoga 
Izvješća). 
 

Najveći je broj zaključaka iz njegove neposredne nadležnosti koji se odnose na sporazume i 
ugovore odnosno njihove dodatke čak 149 zaključaka, s tim da se 111 zaključaka odnosi na ugovore 
(od toga 46 na dodatke odnosno anekse ugovorima i 3 na prestanke ugovora), 4 zaključka odnose se na 
predugovore i 38 na sporazume (od toga 3 na dodatke sporazumima), a slijedom ukupno 80 rješenja 
prihvaćen je čak 291 ugovor. 
 
 U bazi podataka "Sporazumi i ugovori" u kojoj se ne evidentiraju svi potpisani sporazumi i 
ugovori u izvještajnom je razdoblju evidentirano potpisivanje 307 ugovora (od kojih su 4 predugovora 
i 2 dodatka ugovorima) i 68 sporazuma (od kojih je 1 dodatak sporazumu). Najveći se broj potpisanih 
ugovora njih 150 odnosi na ugovore o odobrenju i dodjeli financijskih potpora (od kojih se 89 ugovora 
odnosi na dobrovoljna vatrogasna društva s područja Županije, 41 na ruralni turizam, 11 na izradu 
dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 
2014. - 2020., 3 na unaprjeđenje lovstva, 3 na razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda, po 1 na 
kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač, informiranje i obrazovne aktivnosti i Klaster 
poljomehanizacije d.o.o. Osijek), zatim 83 ugovora odnosi se na dodjelu potpora male vrijednosti (od 
kojih se 47 ugovora odnosi na pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, 11 na savjetovanje 
poduzetnika, 10 na informiranje i obrazovne aktivnosti, 6 na razvoj i primjenu inovacija i novih 
proizvoda, 6 na ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma, 2 na autohtonu eno i gastro ponudu 
i 1 na Državnu ergelu Đakovo i Lipik). Nadalje, Župan je potpisao 37 ugovora o dodjeli financijske 
pomoći jedinicama lokalne samouprave i to: za ulaganja u komunalnu infrastrukturu, ulaganja u 
društvenu i povezanu infrastrukturu i za ulaganje u planove razvoja jedinica lokalne samoprave. Župan 
je potpisao i 12 ugovora o sufinanciranju od kojih se 8 odnosi na sufinanciranje međumjesnog javnog 
prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 
2015. godine, a koji su potpisani s HŽ Putničkim prijevozom d.o.o., Zagreb, Poletom d.o.o. za 
cestovni prijevoz putnika i prateće djelatnosti u prometu, Vinkovci, APP d.d. Požega, Panturistom d.d. 
Osijek, Krolo turistom j.d.o.o. Martin, GPP d.o.o. Osijek, Čazmatransom Nova d.o.o., Čazma i 
Čazmatransom Vukovar d.o.o. Vukovar, dok se ostali ugovori o sufinanciranju odnose na "Program 
usavršavanja managera - PUMA" Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske 
županije, izgradnju Sustava navodnjavanja Baranja za 2015. godinu, izradu planskih dokumenata 
energetske učinkovitosti davanjem sredstava pomoći i projekt "Povećanje EnU zgrade Gradskog 
društva Crvenog križa Beli Manastir". Nadalje, Župan je potpisao 9 ugovora o osnivanju prava 
služnosti i to: na dijelovima kanala u k.o. Petrijevci u svrhu postavljanja spojnog tlačnog cjevovoda 
Petrijevci-Samatovci radi izgradnje sustava odvodnje za općine Petrijevci i Bizovac te naselje 
Ladimirevci - III. Faza, na dijelu k.č. br. 1812 u k.o. Bizovac u svrhu postavljanja magistralnog 
cjevovoda Jelisavac-Cret, na dijelovima katastarskih čestica u k.o. Budimci i k.o. Poganovci i dijelu 
k.č. br. 1168 u k.o. Poganovci u svrhu postavljanja tlačnog cjevovoda u sklopu izgradnje Sustava 
navodnjavanja Budimci-Krndija, na dijelu k.č. br. 633 u k.o. Golinci radi izgradnje i održavanja 
elektroenergetskog objekta: KB 10(20) kV interpolacija TS Kućanci 11 i TS 10(20)/0,4 kV Kućanci 
11, na dijelu k.č. br. 507 u k.o. Hrastin u svrhu izgradnje bioplinskog postrojenja, na dijelu k.č. br. 
1012 u k.o. Vuka radi postavljanja transportnog cjevovoda, na dijelovima kanala u k.o. Kapelna, radi 
pristupa eksploatacijskom polju ugljikovodika "Kućanci-Kapelna" u svrhu korištenja i održavanja 
rudarskih objekata i dijelovima kanala u k.o. Antunovac radi postavljanja kanalizacijskih cijevi. U 
svrhu realizacije projekta izgradnje i opremanja dječjih igrališta Župan je potpisao 8 ugovora i to za 
dječja igrališta u Antunovcu, Belom Manastiru, Feričancima, Našicama, Punitovcima, Trnavi, 
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Vladislavcima i Vuki. Nadalje, Župan je potpisao i 2 ugovora o osnivanju prava građenja i to radi 
izgradnje kolnog prilaza na k.č. br. 1012 u k.o. Vuka i dionice državne ceste D2, zaobilaznice Grada 
Našica. Također, Župan je potpisao i Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa 
Fonda za razvoj turizma u 2014. godini, o izradi detaljne projektne dokumentacije Sustava 
navodnjavanja Dalj, o objavi prigodnih tekstova u specijaliziranom časopisu "Glas lova i ribolova", o 
prestanku Ugovora o radijskom emitiranju emisija "Županija express", o provedbi financijskog 
doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od 
elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj i financiranju zajedničkih materijalnih troškova u 
poslovnoj zgradi u Đakovu, Vijenac kardinala Alojzija Stepinca 10. Radi sufinanciranja projektne 
dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, Program izrade projektne dokumentacije za 
sustave navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije i izrade Studije izvodljivosti Sustava 
navodnjavanja Budimci-Krndija, Župan je potpisao dodatke ugovorima. Nadalje, Župan je potpisao i 4 
predugovora i to za potrebe sustava navodnjavanja Budimci-Krndija, Poljoprivredni institut Osijek, 
Mala šuma-Veliki vrt i Dalj. 
 
 Nadalje, od 68 sporazuma (od kojih je 1 dodatak sporazumu) najveći se broj potpisanih 
sporazuma njih 44 odnosi na istraživačke projekte u poljoprivredi (od kojih se 40 sporazuma odnosi na 
provedbu Projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-
baranjske županije u 2015. godini koji su zaključeni s Agencijom za poljoprivredno zemljište, 
Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i jedinicama lokalne samouprave (Beli Manastir, Belišće, Donji 
Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo, Antunovac, Bilje, Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, 
Donja Motičina, Draž, Drenje, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, 
Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, Petrijevci, Podgorač, Podravska 
Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, 
Vladislavci i Vuka), 1 na projekt "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području 
Osječko-baranjske županije u 2015. godini u svinjogojskoj proizvodnji, 1 na projekt "Unošenje i 
čuvanje divljači u zajedničkim lovištima" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini, 1 na 
projekt "Smanjenje brojnosti jelenske divljači u zajedničkim lovištima" na području Osječko-
baranjske županije u 2015. godini i 1 na projekt "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na 
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini u govedarskoj proizvodnji). Nadalje, Župan je 
potpisao 9 sporazuma koji se odnose na projekte energetske učinkovitosti i to za projekte: "Obnovljivi 
izvori energije-zamjena energenta lož ulje s peletima" Osnovne škole Drenje, "Projekt rekonstrukcije 
kotlovnice" Osnovne škole "Silvije Strahimir Kranjčević" Levanjska Varoš, "Obnovljivi izvori 
energije-zamjena energenta lož ulje s peletima" Osnovne škole Josipa Jurja Strossmayera Trnava, 
"Rekonstrukcija sustava grijanja s elektro peći na pelete" Osnovne škole Popovac, Područne škole 
Branjina, "Projekt obnovljivih izvora energije za Područnu školu Aljmaš i Područnu školu Erdut" 
Osnovne škole Dalj, "Rekonstrukcija postojeće kotlovnice-promjena energenta" Osnovne škole Mate 
Lovraka Vladislavci, "Rekonstrukcija sustava grijanja sa lož ulja na pelete" Osnovne škole "Matija 
Gubec" Piškorevci, "Projekt povećanja energetske učinkovitosti sustava grijanja zamjenom energenata 
na zgradama škola na području Osječko-baranjske županije (OŠ Draž, PŠ Batina i PŠ Topolje)", 
"Projekt obnovljivih izvora energije za Osnovnu školu Ernestinovo, Područnu školu Šodolovci". 
Također, Župan je potpisao 5 sporazuma koji se odnose na projekte izgradnje i održavanja športskih 
terena i to na području općina Bizovac, Donja Motičina, Feričanci, Kneževi Vinogradi i Strizivojna. 
Radi subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite prema Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", 
Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Župan je potpisao 5 sporazuma. Nadalje, Župan je potpisao i 2 
sporazuma o suradnji i to o uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek i realizaciji 
projekta rekonstrukcije školske športske dvorane Osnovne škole kralja Tomislava Našice. Također 
Župan je potpisao i sporazum o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja, o 
provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih 
mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj i financiranju radova na 
preinaci pontona u putničkom pristaništu u Aljmašu. Radi sufinanciranju projekta "Energetska obnova 
ovojnice zgrade škole" Osnovne škole Mate Lovraka Vladislavci Župan je potpisao I. Dodatak 
Sporazumu. 
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Uz zaključke koji se odnose na sporazume i ugovore Župan je donio 79 različitih drugih 
zaključaka iz njegove neposredne nadležnosti. Među njima 24 očitovanja o pravu prvokupa nekretnina 
kao kulturnog dobra, te 21 suglasnost (od toga se 9 odnosi na davanje suglasnosti ustanovama čiji je 
osnivač za stjecanje, opterećivanje ili otuđivanje nekretnina i druge imovine u vlasništvu škola čiji je 
osnivač Županija, po 3 na utvrđivanje međa i izvođenje radova na dijelovima kanala u vlasništvu 
Županije, 2 na plaćanje participacije od strane roditelja pri upisu učenika u srednje škole, 2 koja se 
odnose na prigovore na listu reda prvenstva za dodjelu stipendija darovitim učenicima, 2 se odnose na 
prestanak koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe). 
 

Uz mnogobrojna rješenja i zaključke Župan je u izvještajnom razdoblju donio i 13 planskih 
dokumenata iz njegove nadležnosti i to: 3 izmjene i dopune Plana nabave za 2015. godinu i Plan 
nabave za 2016. godinu, Plan raspodjele financijske pomoći jedinicama lokalne samouprave i njegove 
izmjene, Dopune Godišnjeg plana energetske učinkovitosti za 2015. te Godišnji plan za 2016. godinu, 
Plan klasifikacijskih oznaka i brojčanih oznaka stvaratelja i primatelja pismena županijskih tijela za 
2016. godinu, 2 izmjene Plana prijma polaznika stručnog osposobljavanja, Plan prijma u službu u 
upravna tijela Osječko-baranjske županije i Plan stručnog usavršavanja i osposobljavanja. 
 

Župan je u izvještajnom razdoblju donio 3 Pravilnika, od kojih se 1 odnosi na provedbu 
postupka sufinanciranja nabave školskih udžbenika, 1 na subvencioniranje kamata na poduzetničke 
kredite, a 1 na promjene unutarnjega ustrojstva (Upravnog odjela prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
prirode). 
 
2. Djelovanje radnih tijela 
 

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i 
razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, 
usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz 
djelokruga rada i nadležnosti župana, Župan je osnovao 15 stalnih radnih tijela. U ova tijela je imenovao 
članove iz reda vrsnih poznavatelja problematike obuhvaćene djelokrugom pojedinog tijela - 
znanstvenika, stručnjaka, predstavnika određenih stručnih odnosno interesnih institucija i dužnosnika. 
 

Radna tijela koja je osnovao Župan su u drugome polugodištu 2015. godine održala ukupno 62 
sjednice radi razmatranja akata i prijedloga iz nadležnosti župana, odnosno predlaganja akata i materijala 
za razmatranje od strane Županijske skupštine, i to: Komisija za financije i Komisija za upravu i pravna 
pitanja svaka po 14 sjednica, Savjet za prosvjetu 9 sjednica, Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša  
7 sjednica, Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj 6, Savjet za zdravstvo 5, Komisija za odnose s 
vjerskim zajednicama 3 sjednice, Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu 
suradnju 2 sjednice te Savjet za socijalnu skrb i Savjet za razvoj kontinentalnog turizma po jednu 
sjednicu. 
 
3. Djelovanje upravnih tijela 
 

Djelatnost upravnih tijela je značajna osnovica uspješnog funkcioniranja predstavničkih i 
izvršnih tijela koja oblikuju sustav upravljanja. Ona je namijenjena pripremi stručnih podloga za 
utvrđivanje prijedloga i donošenje političkih odluka, ali i temeljna poluga izvršavanja utvrđene 
politike. 
 

Sukladno propisima, župan usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz 
njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad. Nastavljajući razvijati županijsku upravu 
prema načelima dobrog upravljanja (good governance), ulagani su napori u pospješivanje 
djelotvornosti, kvalitete, transparentnosti i odgovornosti. Institucijskom osposobljavanju služi i 
dogradnja metodologije rada upravnih tijela, osobito izražena u postupku pripreme dokumentacije 
potrebne za stjecanje licence međunarodnog ISO standarda (Sustava upravljanja kvalitetom). Ove 
napore verificirao je SGS Adriatica d.o.o. te izdavanjem Certifikata potvrdio primjenu ovog 
međunarodnog standarda u djelovanju Županije u razdoblju 2. ožujka 2011. - 1. ožujka 2014. godine. 
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Uvođenjem norme ISO 9001:2008, Županija je uspostavila, dokumentirala te kontinuirano unaprjeđuje 
sustav upravljanja kvalitetom. Sustavan pristup poslovanju zasnovan je na javno obznanjenoj politici 
kvalitete, jasnoj organizaciji i nadležnostima unutar nje, procesnom pristupu, racionalno korištenim 
resursima i kvalitetnim komunikacijama te stalnim provjeravanjima i poboljšanjima upravljanja 
kvalitetom. Protekom certifikacijskog roka, a nakon provedenog audita stručnjaka certifikacijske 
tvrtke 21. veljače 2014., Županija je uspješno recertificirana s važenjem Certifikata do 1. ožujka 2017. 
godine. U tom smislu, u ovom izvještajnom razdoblju osobiti napori su ulagani u izgradnju sustava 
financijskih potpora Županije (o čemu, nastavno, slijedi podrobnija informacija), ali i u izgradnju 
sustava upravljanja rizicima, metodologije provedbe postupka investiranja i dr. 
 

Osiguran je i daljnji razvoj tehnološke osnovice djelovanja upravnih tijela zasnovane 
poglavito na informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te izgradnja županijskog informacijskog i 
informatičkog sustava s ciljem ostvarivanja elektronske uprave u okviru koncepta e-governmenta 
utemeljen na posebnom programu razvoja informacijskog i informatičkog sustava Županije. 
 
 Na dan 31. prosinca 2015. godine u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije bilo je 
zaposleno ukupno 169 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme (102 zaposlenika s visokom 
stručnom spremom - magistri struke ili stručni specijalisti, od kojih su dva doktora znanosti te 7 
magistara znanosti odnosno sveučilišnih specijalista, 15 s višom stručnom spremom - sveučilišnih 
prvostupnika struke ili stručnih prvostupnika struke, 48 sa srednjom, a 4 s nižom stručnom spremom). 
 

Način rada upravnih tijela i njegove rezultate Županijska skupština može pratiti kroz niz 
materijala - informacija i izvješća, prijedloga planskih dokumenata i akata koji su za njezine potrebe 
pripremila ova tijela s ciljem osiguranja kvalitetne osnovice pravodobnog i zakonitog djelovanja 
predstavničkog tijela i sustava županijske samouprave u cjelini. Upravna tijela Županije pretežito 
obavljaju poslove u neupravnom postupku, no djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
graditeljstvo najvećim dijelom je okrenuta građanima i drugim korisnicima. Tijekom 2015. godine, 
Upravni odjel je nastavio s obavljanjem njegovih najvažnijih djelatnosti - izdavanje akata vezanih uz 
provedbu prostornih planova i građenje s naglaskom na hitno rješavanje zahtjeva za legalizaciju. Na 
efikasnost djelovanja Upravnog odjela i u izvještajnom razdoblju su nastavile utjecati određene 
vanjske okolnosti, kao što je dostava zaključaka o produženju rokova za dopunu zahtjeva za izdavanje 
rješenja o izvedenom stanju. Broj riješenih predmeta ovisi o upotpunjenosti zahtjeva tako da 
ekonomska situacija nepovoljno utječe na mogućnost rješavanja predmeta. Naime, obzirom da 
podnositelji zahtjeva nisu u mogućnosti platiti izradu snimki potrebnih za ozakonjenje njihovih 
zgrada, odnosno naknadu za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, Upravni odjel je izložen 
pritisku za produženje rokova za dostavu potrebne dokumentacije. S obzirom da navedeni problemi 
nisu karakteristični samo za područje Osječko-baranjske županije, isti su prepoznati i od strane 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja te je rok za rješavanje zahtjeva za ozakonjenje odgođen 
za kraj 2016. godine. Iz dosadašnjih izvješća bilo je vidljivo postupno povećanje djelotvornosti ovoga 
tijela, no stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne 
novine" broj 86/12. i 143/13.) došlo je do naglog porasta broja podnesenih zahtjeva. Tako je u svrhu 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada povećan broj kako upravnih tako i neupravnih predmeta. 
Obzirom da je do isteka roka (30.06.2013.) za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada podneseno oko 45800 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, zbog 
nedovoljnih kapaciteta Upravnog odjela za rješavanje tih zahtjeva u rokovima, veliki dio zahtjeva nije 
bilo moguće riješiti te je prenesen iz prethodnog razdoblja, što je vidljivo iz sljedeće tablice: 
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Rješavanje upravnih stvari I. stupnja 
u razdoblju od 01.07.2015.-31.12.2015. 

 

Upravno područje 
Preneseno iz 
prethodnog 
razdoblja 

Predano 
AZONIZ Zaprimljeno Ukupno u 

rješavanju Riješeno Neriješeno

Prostorno uređenje 
lokacijske dozvole 
(izmjene/dopune i 
produženja), rješenja o 
utvrđivanju građevne 
čestice  

54  75 129 83 46 

Graditeljstvo 
građevinske dozvole, 
rješenja o uvjetima 
građenja, uporabne dozvole 
i uporabne dozvole za 
određene građevine 
(rješenja o promjeni 
investitora i rješenja o 
produženju građ. dozvola), 
rješenja za građenje, 
rješenja o naknadi, rješenja 
o promjeni namjene i 
dozvole za promjenu 
namjene i uporabu 
građevine 

1920  811 2731 1451 1280 

Rješenja o izvedenom 
stanju 24171   24171 4530 19641 

S V E U K U P N O 26145  886 27031 6064 20967 

 
Iako Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u izvještajnom razdoblju nije 

preuzimala od Upravnog odjela dodatne zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, 
stranke čiji su predmeti ranije preuzeti i dalje se obraćaju ovom Upravnom odjelu. Stranke dolaze s 
upitima i traže savjete vezano kako za izradu potrebne dokumentacije tako i za dostavu tražene 
dokumentacije Agenciji. Agencija također Upravnom odjelu dostavlja riješene predmete, a Upravni 
odjel te spise predmeta, nakon unošenja potrebnih podataka u urudžbeni zapisnik, razvodi i odlaže u 
pismohranu. Obavljanje ovih djelatnosti znatno oduzima vrijeme koje bi djelatnici Upravnog odjela 
mogli utrošiti na radnje usmjerene na rješavanje predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada. 
Tijekom 2015. godine, Upravni odjel je započeo s radom u testnoj verziji informacijskog sustava 
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja namijenjenom izdavanju jedinstvenog akta za 
građenje - eDozvola. Obzirom da se sustav još uvijek dorađuje i usavršava, rad je prilično otežan jer se 
već uhodane procedure mijenjaju, dodaju se novi sadržaji i ispravljaju uočeni nedostatci. Iako su 
službenici kontinuiranim radom u sustavu dosegli visoku razinu kvalitete, sam sustav onemogućava 
pravovremeno izvršavanje zadataka zbog svakodnevnih grešaka čija učestalost je rezultirala pismom 
isprike Ministarstva. Problem nedovoljne osposobljenosti i upućenosti projektanata te investitora 
tijekom 2015. godine nije smanjen, tako da su službenici i u izvještajnom razdoblju pružali 
informacije i u sustav unosili podatke koje su dužni unijeti projektanti. 
 

Istodobno u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, nastavljeno 
je rješavanje upravnih stvari iz područja zaštite okoliša i prirode kako je to iz sljedeće tablice vidljivo: 
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Rješavanje upravnih stvari I. stupnja  
u razdoblju od 01.07.-31.12.2015. 

 

Upravno područje 
Preneseno iz 
prethodnog 
razdoblja 

Zaprimljeno Ukupno u 
rješavanju Riješeno Neriješeno 

Zaštita okoliša i prirode 
dozvole za gospodarenje otpadom, 
rješenja o procjeni utjecaja zahvata 
na okoliš, rješenja o potrebi 
provedbe procjene utjecaja zahvata 
na okoliš, rješenja o dopuštenjima 
za radnje i zahvate u zaštićenim 
dijelovima prirode, rješenja o 
prethodnoj ocjeni prihvatljivosti 
zahvata za ekološku mrežu, 
rješenja o glavnoj ocjeni za 
ekološku mrežu 

36 32 68 26 42 

 
Upravni odjel za upravne i pravne poslove rješava u II. stupnju po žalbama protiv 

pojedinačnih akata (rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi, komunalnom redu, 
utvrđivanju spomeničke rente, radnom vremenu trgovina i ugostiteljskih objekata, pravima iz socijalne 
skrbi, porezu na kuće za odmor, porezu na tvrtku ili naziv i dr.), što ih donose upravna tijela općina i 
gradova s područja Županije temeljem zakona i općih akata svojih predstavničkih tijela. U razdoblju 
od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine, zaprimljeno je 56 predmeta drugostupanjskog upravnog 
postupka. Riješeno je ukupno 58 predmeta (od toga se 20 predmeta odnosi na predmete zaprimljene u 
lipnju 2015. godine, odnosno u prethodnom izvještajnom razdoblju), dok je u postupku rješavanja 
ostalo 19 predmeta (predmeti zaprimljeni u prosincu 2015. godine). Predmeti su riješeni u zakonom 
propisanom roku od 60 dana. U izvještajnom razdoblju su protiv rješenja drugog stupnja, tužbom 
pokrenuta 3 upravna spora pred Upravnim sudom u Osijeku. Sudu su u predviđenim rokovima, sa 
spisima predmeta, dostavljeni odgovori na tužbu. Održane su 2 glavne rasprave i 2 upravna spora su 
okončana na način da su tužbe odbijene i potvrđena drugostupanjska rješenja. U ovom izvještajnom 
razdoblju 2 upravna spora nisu dovršena (1 upravni spor je pokrenut u prethodnom izvještajnom 
razdoblju i nije okončan). Osim navedenog, u istom razdoblju zaprimljeno je 17 neposrednih žalbi, 
koje su proslijeđene nadležnim upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, kako bi provele 
postupak u okviru svoje nadležnosti i žalbu sa spisima dostavile ovom Upravnom odjelu na rješavanje. 
S tim u svezi valja naglasiti kako je riječ o drugostupanjskom postupku koji zahtijeva dužu i kvalitetniju 
stručnu obradu zbog niza zakona i podzakonskih propisa koji su u primjeni, zbog toga što svaka jedinica 
lokalne samouprave donosi svoje opće akte, koje je potrebno proučiti, kao i zbog činjenice da veliki dio 
jedinica lokalne samouprave nema odgovarajuće stručne službe osposobljene za rješavanje u upravnom 
postupku, pa se, upravo iz tih razloga, pojavljuju pravni problemi koji nisu uobičajeni u upravnom 
postupku. 
 
4. Izvršavanje obveza prema Županijskoj skupštini 
 

Odnose između župana i Županijske skupštine u bitnome obilježava pravo župana da predlaže 
akte odnosno njegova obveza da osigurava pripremu prijedloga kada je to od njega zatraženo te 
osigurava izvršavanje politike i drugih obveza koje utvrđuje Skupština svojim aktima. 
 

Svoje ovlasti predlaganja općih i drugih akata Županijskoj skupštini, koje proizlaze iz 
zakonskih propisa, Statuta Županije i drugih općih akata Županije, Župan je u drugome polugodištu 
2015. godine realizirao predlaganjem odnosno prosljeđivanjem Skupštini na razmatranje akata drugih 
predlagatelja, donošenje kojih je bilo predviđeno Planom rada Skupštine za 2015. godinu, kao i prema 
ukazanoj potrebi. 
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Županijska skupština je u drugom polugodištu 2015. godine održala 4 sjednice (u srpnju, 
rujnu, listopadu i prosincu), na kojima je od ukupno donesenih 217 akata, na prijedlog Župana 
doneseno ukupno 213 akata: 153 zaključka, 30 odluka, 16 programa, 10 planova, 3 rješenja i 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna, s tim da je Župan 33 akta o predlaganju donio krajem 
prethodnog izvještajnog razdoblja (a kojima je predloženo Skupštini donošenje 113 akata). 
 

U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Skupština je na prijedlog Župana razmatrala 
ukupno 29 informacija, od kojih 5 nije bilo predviđeno njezinim godišnjim Planom rada. Tako je 
Župan proslijedio Skupštini na razmatranje informacije o stanju na području Županije u gospodarstvu, 
a posebno biljnoj proizvodnji i stočarstvu, turizmu i obrtništvu te organiziranosti i stanju komunalnog 
gospodarstva, o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda, a posebno o stanju vodoopskrbe, 
kao i informacije o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova, o žetvi i otkupu pšenice, o prometnoj 
povezanosti, organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu, te o stanju, gospodarenju i 
zaštiti šuma, o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" i o problematici razminiranja. 
Osim toga, na prijedlog Župana Skupština je razmatrala zasebne informacije o primjeni odluka koje je 
donijela, a vezano za stipendiranja darovitih učenika i studenata, kao i za deficitarna zanimanja te 
dodjeljivanje potpora za poslijediplomski studij, odnosno vezano za provedbu projekta "Studentski 
krediti" te o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe. Skupština je u izvještajnom 
razdoblju razmatrala i informacije o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je 
osnivač te o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave. Skupština je u izvještajnom 
razdoblju bila informirana o korištenju proračunske zalihe, temeljem 2 informacije: za ožujak i travanj 
2015. godine. Župan je u prosincu podnio Skupštinu na razmatranje i Informaciju kojom je izvješćuje 
o korištenju proračunske zalihe za studeni 2015. godine, koju će Skupština razmatrati na prvoj sjednici 
2016. godine. 
 

Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim Izvješćem Županijska skupština razmatrala je 23 
izvješća, od kojih je 10 izvješća upućeno Skupštini na razmatranje temeljem akata koje je Župan donio 
u prethodnom izvještajnom razdoblju. Pored Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i Izvješća 
o radu župana za prethodno izvještajno razdoblje, te izvješća o provedbi Županijske razvojne 
strategije, Plana gospodarenja otpadom, Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom i Nacionalne populacijske politike, kao i izvješća o stanju i problematici građenja i 
održavanja županijskih i lokalnih cesta, izvješća o radu i poslovanju ustanova čiji je su/osnivač 
Županija, od kojih su 2 pojedinačna (Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i 
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije), 
a 2 zajednička izvješća (jedno koje se odnosi na stanje u školstvu i poslovanje školskih ustanova i 
drugo koje se odnosi na zdravstvo i poslovanje zdravstvenih ustanova), te izvješća o poslovanju 11 
trgovačkih društava čiji je su/vlasnik Županija, ali i onih subjekata koje Županija sufinancira iako nije 
osnivač, kao što je Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. 
 

Skupština je na prijedlog Župana u izvještajnom razdoblju dala ukupno 88 suglasnosti i to na: 
Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije i 
Prijedlog Financijskog plana ove ustanove za 2016. godinu s projekcijama za 2016. i 2017. godinu, te 
2 suglasnosti na raspolaganje nekretninama u vlasništvu škola čiji je osnivač, a sve ostale suglasnosti 
bile su date na statute odnosno odluke o izmjenama statuta ustanova čiji je osnivač (81 škole i 3 
zdravstvene ustanove. Od 88 suglasnosti Skupštine najveći dio (83 suglasnosti) Župan je predložio (s 
3 akta o predlaganju) krajem prethodnog izvještajnog razdoblja. 
 

Skupština je u drugom polugodištu 2015. godine prihvatila 16 Županovih prijedloga 
programskih dokumenata (9 programa i 7 izmjena ranije donesenih programa) i to: 13 kojima su 
utvrđene javne potrebe u zdravstvu i socijalnoj skrbi, školstvu, kulturi, tehničkoj kulturi i športu, uz 
koje su doneseni i Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, 
Program poticanja proizvodnje i korištenja biogoriva u prijevozu na području Osječko-baranjske 
županije za razdoblje 2015. - 2017. (koji je predložen krajem prethodnog izvještajnog razdoblja), te 
Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije 
za razdoblje 2015. - 2018. godine. 
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Od ukupno 10 planskih dokumenata, donesenih u drugom polugodištu 2015. godine na 
prijedlog Župana, 5 se odnosi na decentralizirane funkcije u školstvu (3 izmjene planova rashoda za 
2015. godinu, od kojih su jedne predložene u prethodnom izvještajnom razdoblju, te 2 plana rashoda 
za 2016. godinu). Donesena su 3 plana iz područja zaštite i spašavanja, civilne zaštite i zaštite od 
požara te Socijalni plan Osječko-baranjske županije 2015. - 2020. i Plan rada Skupštine Županije za 
2016. godinu. 
 

Skupština je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem donijela na prijedlog Župana 30 
odluka od kojih je 5 odluka predloženo pred kraj prethodnog izvještajnog razdoblja. Najveći broj 
odluka (ukupno 10) odnosi se na financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i 
socijalnoj skrbi. Na prijedlog Župana posebnim odlukama produljeno je važenje Županijske razvojne 
strategije te Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Županije, 
prihvaćeno sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza učenika srednjih škola (za razdoblja rujan-
prosinac 2015. godine i siječanj-lipanj 2016. godine), te izmijenjeni Proračun i Odluka o izvršavanju 
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, ali i donesen novi Proračun i Odluka o 
izvršavanju Proračuna Županije za 2016. godinu. Financiranje programa i projekata udruga uređeno je 
sukladno propisima koji uređuju financiranje udruga iz javnih izvora temeljem posebne odluke, koja je 
bila naknadno neznatno izmijenjena, a posebnom odlukom uređeno je na prijedlog Župana 
financiranje javnih potreba u kulturi. Donesene su i odluke o potporama u ruralnom turizmu i 
potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske. Posebnim odlukama prihvaćeno je pristupanje Vukovarsko-srijemske županije, kao novog 
člana Ekos d.o.o. Osijek, odlučeno o prijenosu osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu 
rehabilitaciju Osijek, te o promjeni djelatnosti 2 zdravstvene ustanove (Doma zdravlja Donji Miholjac 
i Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek) i jedne školske ustanove (Škole za 
osposobljavanje "Vinko Bek"), kojoj je istom Odlukom promijenjen i naziv, te donesena nova Odluka 
o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije. S obzirom na potrebu izmjene granica 
lovišta izmijenjena je i Odluka o ustanovljenju zajedničkih lovišta. 
 

Od 4 rješenja koja je Skupština donijela u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem radi 
razrješenja odnosno imenovanja na pojedine dužnosti, jedno je doneseno na prijedlog Župana 
(promjene članova Stožera zaštite i spašavanja). 
 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 144/12.) utvrđena je nadležnost župana za imenovanje i razrješenje predstavnika 
županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje županija osniva za 
obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju, osim ako 
posebnim zakonom nije drugačije određeno. Župan je dužan akt o imenovanju dostaviti predstavničkom 
tijelu u roku 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasilu županije, sukladno članku 48. 
stavku 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 
129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.). Postupajući prema citiranom zakonskom određenju 
Župan je u izvještajnom razdoblju dostavio Skupštini ukupno 11 akata o razrješenju odnosno 
imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije. Tako je Skupština obaviještena o promjeni 
predstavnika Županije u školskim odborima 10 škola i jedne zdravstvene ustanove, već navedenim u 
točki II. podtočki 1. stavku 7. ovoga Izvješća. 
 

Planom rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu predviđeno je razmatranje 
107 tema odnosno donošenje 118 akta u za to predviđenim terminima i 7 tema koje podrazumijevaju 
neodređeni broj akata koji se donose prema iskazanoj potrebi (kao odluke o izmjenama i dopunama 
Proračuna i akti o imenovanju te drugi akti koji se donose tijekom godine s neodređenim rokovima, 
kao što su mjesečna izvješća o korištenju proračunske zalihe). Županijska skupština je u 2015. godini 
donijela ukupno 293 akta, od toga u prvome polugodištu 76, a u drugome polugodištu obuhvaćenome 
ovim Izvješćem 217 akata, koji su najvećim dijelom doneseni na prijedlog Župana. Od ukupno 293 
akta, koje je Skupština donijela u 2015. godini, donošenje 178 akata Skupštine nije bilo predviđeno 
njezinim Planom rada (od kojih se gotovo pola odnosi na suglasnosti na odluke o izmjenama statuta 
ustanova čiji je osnivač Županija). Utoliko je broj donesenih akata Skupštine u 2015. godini koji nisu 
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bili planirani znatno premašuje planirani broj akata, koji su doneseni. Preostalih 9 planiranih tema koje 
iz objektivno opravdanih razloga nisu realizirane u 2015. godini, Skupština će razmatrati u 2016. 
godini, s obzirom da postupak koji prethodi utvrđivanju konačnog prijedloga još nije dovršen 
(donošenje Master plana turizma umjesto planirane Strategije razvoja turizma te II. Izmjene i dopune 
Prostornog plana Županije), odnosno kada budu ostvarene sve potrebne pretpostavke za njihovo 
donošenje (primjerice donošenje Odluke Vlade Republike Hrvatske temeljem koje Skupština odlučuje 
o visini sredstava za troškove ogrjeva korisnicima prava na naknadu troškova za tu namjenu koji se 
griju na drva ili odgovarajuće stručne podloge Hrvatskih voda neophodne za podnošenje Informacije o 
stanju sustava navodnjavanja i sustava melioracijske odvodnje i sl.). 
 

Rezimirajući rečeno proizlazi, kako odnos izvršnog i predstavničkog tijela kontinuirano 
odražava očekivanu sasvim odgovarajuću razinu i ostvarenje planiranih zadaća u okviru njihova 
propisanoga djelokruga. 
 

U provođenju utvrđene politike Skupštine Župan je donio niz akata, čiji se sadržaj prikazuje u 
okviru poglavlja o provođenju politike po djelatnostima. 
 
5. Odnosi s drugim jedinicama i tijelima 
 
 Odnose s tijelima jedinica lokalne samouprave, državnim tijelima i predstavnicima domaćih i 
međunarodnih organizacija karakterizira ovlast župana na predstavljanje i zastupanje Županije, s 
jedne, te potreba provedbe utvrđene politike Županije, s druge strane. I jedna i druga komponenta 
zahtijevale su dobru organizaciju i ulaganje napora u aktivnosti od neposrednog utjecaja na 
promicanje ugleda župana, zamjenika župana i Županije. Od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. 
Župan i zamjenici župana održali su niz sastanaka, susreta, posjetili mnoge institucije te nazočili 
brojnim manifestacijama koje su se održavale u Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje. U 
izvještajnom razdoblju održano je 220 različitih protokolarnih aktivnosti. Župan je sa suradnicima 
obilazio područja općina i gradova, obilazio gradilišta, posjećivao gospodarske subjekte, poduzetnike, 
manifestacije od turističkih, preko tradicijskih, gastronomskih do kulturoloških. U posjet su dolazili 
veleposlanici, gospodarstvenici, poljoprivrednici i mnogi ugledni gosti. 
 

U sklopu nastojanja za što potpunijim ostvarivanjem proklamirane politike ravnomjernog 
razvoja cijele Županije, Župan je uspostavio i održavao intenzivne kontakte s jedinicama lokalne 
samouprave. U razdoblju od 6 mjeseci Župan ili izaslanstvo Županije posjetilo je i obišlo više od 
polovice ukupnog broja općina i gradova na području Županije, tijekom radnih posjeta, obilazeći 
škole, izgradnju dvorana te u prigodama poput svečanosti kojima se obilježava dan općine ili grada, 
kao i značajnih kulturnih, tradicijsko-folklornih i drugih manifestacija. Ovi susreti i sastanci nisu bili 
protokolarnog karaktera, već prilika za prikaz i analizu stanja te dogovor o provedbi zajedničkih 
razvojnih projekata ili dogovor o stručnoj i financijskoj potpori Županije infrastrukturnim projektima 
pojedine jedinice samouprave. Ovome valja priključiti i postupak odobravanja županijskih sredstava 
financijske potpore projektima ulaganja u komunalnu infrastrukturu, u društvenu i povezanu 
infrastrukturu te u planove razvoja jedinica lokalne samouprave u okviru kojega je jedinicama lokalne 
samouprave za ove namjene samo u izvještajnom razdoblju raspodijeljeno 7.215.565,17 kuna 
proračunskih sredstava. Ovome se pridodaje i gotovo još milijun kuna za izradu projektne 
dokumentacije za ruralni razvoj. Polazno opredjeljenje je bilo da je kvaliteta životnog standarda 
stanovništva koja je uvjetovana ulaganjem u društvenu i povezanu infrastrukturu osnovni civilizacijski 
uvjeti koji je potrebito osigurati svakom stanovniku na području Osječko-baranjske županije. Osječko-
baranjska županija svake godine, vodeći brigu o potrebama jedinica lokalne samouprave, uvažavajući 
proračunski prihod po stanovniku, ukupnu vrijednost investicije, stupanj realizacije investicije, 
financijski udio jedinice lokalne samouprave u investiciji, prethodno odobrene pomoći Osječko-
baranjske županije jedinici lokalne samouprave, kao i uravnoteženi razvoj cjelokupnog područja 
Osječko-baranjske županije, u svom Proračunu osigurava financijska sredstva za spomenute namjene. 
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Župan sa svojim zamjenicima je bio nazočan brojnim manifestacijama i događanjima poput 
Đakovačkih vezova, sajmovima održanim u Osijeku, brojnim manifestacijama, Ernestinovačkoj 
kiparskoj koloniji, komemoraciji i odavanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima u Dalju, Erdutu, 
Ribarskim danima u Kopačevu, manifestaciji Jesen u Baranji kao i drugim značajnim obljetnicama, 
konferencijama te mnogim tradicijskim, turističkim i kulturnim manifestacijama. Važno je istaći kako 
je cijela 2015. godina protekla u znaku obilježavanja 200. obljetnice rođenja i 110. obljetnice smrti 
velikog biskupa J.J. Strossmayera, pa je tako i u razmatranom razdoblju održano nekoliko znanstvenih 
skupova o Strossmayeru. 
 

Odnosima s državnim vlastima Županija je u ovom razdoblju poklanjala iznimnu pozornost. 
U navedenom razdoblju intenzivna je bila i komunikacija s državnim tijelima, ministarstvima, 
agencijama, vladinim uredima, javnim poduzećima u ukazivanju na različite probleme u Osječko-
baranjskoj županiji i njihovom rješavanju. Komunikacija je ostvarena s Ministarstvom rada i 
mirovinskoga sustava, Ministarstvom branitelja, Ministarstvom poljoprivrede, Ministarstvom 
gospodarstva zbog suradnje u projektima od zajedničkog interesa, kao i drugim institucijama i 
ministarstvima. Dobra suradnja ostvarena je s Hrvatskim vodama kao i s Državnom upravom za 
zaštitu i spašavanje u rješavanju posljedica izbjegličke krize koja se od polovice rujna u najvećoj mjeri 
događala na području Osječko-baranjske županije. Valja istaći veliku ulogu Stožera zaštite i 
spašavanja Osječko-baranjske županije u organizaciji prihvata tisuća izbjeglica i migranata prije nego 
su se angažirale državne institucije. Zbog izbjegličke krize i predsjednica Republike Kolinda Grabar 
Kitarović održala je radni sastanak u prostorijama Županije sa Županom i njegovim suradnicima. 
Hrvatski centar za razminiranje i Osječko-baranjska županija ostvarili su suradnju u brojnim 
projektima humanitarnog razminiranja na području Županije. U razmatranom razdoblju, područje 
Županije posjetio je u dva navrata i predsjednik Vlade Republike Hrvatske Zoran Milanović s 
ministrima. 
 

Svjestan značenja međunarodnih odnosa za položaj Hrvatske, ali i regije i Županije u 
njezinom sklopu, Župan je punu pozornost poklanjao kontaktima s predstavnicima stranih zemalja i 
međunarodnih organizacija. U razmatranom razdoblju područje Osječko-baranjske županije posjetio je 
predsjednik Republike Makedonije Gjorge Ivanov sa svojim suradnicima, a u povodu obljetnica 
rođenja i smrti biskupa J.J. Strossmayera. G. Ivanov posjetio je Đakovo i Đakovačko-osječku 
nadbiskupiju. Osječko-baranjsku županiju posjetio je veleposlanik Kraljevine Švedske u Republici 
Hrvatskoj, a Župan je posjetio veleposlanika Sjedinjenih Američkih Država u njegovoj rezidenciji u 
prigodi obilježavanja američkog Dana neovisnosti i isteka mandata u Republici Hrvatskoj. Izaslanstvo 
Odbora za transport i turizam Europskog parlamenta, kojem predsjedava Michael Cramer, a od 
hrvatskih europarlamentaraca član Odbora je Davor Škrlec, u svom radnom posjetu boravilo je u 
Osječko-baranjskoj županiji te se sastao s izaslanstvom Osječko-baranjske županije, a tema sastanka je 
bila infrastrukturni projekti i mogućnosti korištenja fondova Europske unije. Dan poslije, Odbor je 
posjetio gradilište mosta na Dravi kod Petrijevaca, značajnog objekta na hrvatskoj dionici autoceste 
Budimpešta - Osijek - Sarajevo - Ploče, u sklopu europskog prometnog Koridora 5/C. Nakon toga su 
posjetili Park prirode Kopački rit gdje su se upoznali s njegovim velikim turističkim potencijalom. 
 

U organizaciji Odbora regija Europske unije i Opće uprave za regionalnu politiku Europske 
komisije, od 12. do 15. listopada 2015. godine, u Bruxellesu je održana manifestacija OPEN DAYS 
2015., najveće godišnje okupljanje i predstavljanje europskih gradova i regija. Svrha ove 
manifestacije, koja se održava od 2003. godine, je na jednom mjestu zbližiti političke predstavnike, 
osobe koje donose odluke, stručnjake i ljude iz prakse koji se bave pitanjem regionalne politike s 
bankarskim i poslovnim sektorom, organizacijama civilnog društva, znanstvenim ustanovama, EU 
institucijama i medijima kako bi se raspravili zajednički izazovi s kojima su suočeni europski gradovi i 
regije. U programu je, već tradicionalno, sudjelovalo izaslanstvo Osječko-baranjske županije na čelu 
sa zamjenikom župana Draganom Vulinom. Glavna tema OPEN DAYS 2015. je Europska regija i 
gradovi: partneri za investicije i rast, dok su tematski prioriteti Modernizacija Europe: regije u 
energetskoj Uniji i jedinstveno digitalno tržište, Regije otvorene za poslovanje: razvoj malog i 
srednjeg poduzetništva, inovacije i stvaranje novih radnih mjesta te Mjesta i prostori: urbani i ruralni 
razvoj; urbano-ruralna integracija. Među brojnim temama razgovora, čelnike Europske komisije 
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zanimalo je zašto Republika Hrvatska još uvijek nema Strategiju regionalnog razvoja, bez koje se ne 
mogu napraviti županijske strategije, te zašto nisu ubrzani operativni programi, jer oni za pomorstvo i 
ribarstvo još nisu usvojeni, a što bi značilo da je 253 milijuna eura blokirano. Dužnost, ali i cilj 
Republike Hrvatske bi trebao biti povući što više sredstava iz fondova Europske unije i uložiti ih u 
podizanje kvalitete života naših državljana, nakon što je Hrvatskoj upućena kritika kako je na samom 
dnu, kao članica Europske unije, po povlačenju sredstava iz fondova. Na radionici Regije za inovaciju, 
koja je uz hrvatske okupila vodećeg partera iz Poljske i predstavnike iz Španjolske, Portugala, 
Slovenije, Češke i Srbije, naši izaslanici složili su se da, kada se govori o Osječko-baranjskoj županiji, 
ali i svih pet slavonskih županija, na ovaj način treba povezati znanost i poljoprivredu za što imamo 
dobre temelje. U Bruxellesu je bilo govora i o prvoj zelenoj gospodarskoj zoni u Hrvatskoj - 
Industrijskoj zoni Nemetin i o njenim prednostima, ali i pružila se prilika za upoznavanje lobista iz 
Europske unije sa svime onime što ta zona potencijalnim ulagačima može ponuditi. Ured Slavonije i 
Baranje u Bruxellesu djeluje već devet godina i zahvaljujući njemu, realizirani su brojni projekti i 
povučena značajna financijska sredstva pri čemu svakako treba istaknuti razminiranje istočnog dijela 
naše zemlje, a Osječko-baranjska županija se može pohvaliti kao najuspješnija županija u Republici 
Hrvatskoj u povlačenju europskih fondova. 
 

I pored brojnih obveza, Župan je vrlo često i u velikom broju primao različite stranke, brojne 
građane koji su mu se obraćali s mnogobrojnim i različitim problemima i zamolbama, često i s onim 
koji nisu u nadležnosti Županije, unatoč zgusnutom rasporedu svojih dnevnih obveza uvijek nalazeći 
vremena za svakodnevne probleme sugrađana i stanovnika Osječko-baranjske županije. 
 

U cilju osiguravanja javnosti rada župana te dostupnosti podataka o aktima koje donosi, 
Župan je održao niz javnih sastanaka, na kojima su razmatrani važniji materijali i prijedlozi akata, na 
način odgovarajući postupku koji je ranije provodilo Županijsko poglavarstvo. Time je nastavljena 
praksa službenog praćenja rada i odlučivanja izvršnog tijela Županije, što je medijski trenutno 
učinjeno dostupnim javnosti, a uz to redovito ažurirano na internetskim stranicama Osječko-baranjske 
županije. 
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III. DJELOVANJE ŽUPANA PREMA DJELATNOSTIMA 
 

Djelovanje županijskih tijela, pa tako i župana, ograničeno je djelokrugom rada i 
nadležnostima županije utvrđenim Ustavom i zakonima. Ustavom je, a potom i Zakonom o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđena nadležnost jedinica područne (regionalne) samouprave 
tako da one obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose 
na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu 
infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. 
Resornim zakonima su, međutim, djelokrug rada i nadležnosti uređeni na način da su ovi poslovi, u 
pravilu, podijeljeni između države, županije i jedinica lokalne samouprave. U tim okvirima županija je 
značajno ograničena u postupanju. Ona, jednostavno, nema na raspolaganju ovlasti, mehanizme i 
sredstva kojima bi značajnije utjecala na stanje u pojedinom području. 
 

Ove napomene ukazuju na okvir postupanja župana u odnosu na područja naznačena 
Ustavom. No, izvan tih okvira Župan se nije odricao prava inicijative i pokušaja da dogovaranjem i 
uvjeravanjem nadležnih tijela, političkim lobiranjem ili pritiskom upozori na stanje u određenim 
područjima odnosno predloži načine rješavanja određenih problema. Podrobniji podaci o ovom 
postupanju dani su u prikazu postupanja po područjima djelatnosti. 
 
 
1. AKTIVNOSTI DEFINIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ŽUPANIJE 
 

Temeljni prostorni okvir razvojne politike utvrđuju prostorni planovi. Od 1. siječnja 2014. 
godine na snazi je novi Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13.), prema kojem 
Župan više ne sudjeluje u postupku donošenja prostornih planova jedinica lokalne samouprave. 
Postupci izrade i donošenja prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna, na koje se 
primjenjivala procedura propisana Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (suglasnost Župana), još 
uvijek se pojavljuju, tako da je u izvještajnom razdoblju Župan dao suglasnost na Izmjene i dopune 
Prostornog plana uređenja Općine Vladislavci, Grada Belišća i Grada Našica. Sukladno važećem 
zakonu, za učinkovitost prostornog planiranja na svom području sada odgovaraju isključivo jedinice 
lokalne samouprave. Za stručnu utemeljenost nacrta prijedloga prostornog plana odgovaraju stručna 
upravna tijela, svako u svom djelokrugu, i pravne osobe registrirane za poslove prostornog planiranja 
odnosno ovlašteni arhitekti koji samostalno obavljaju poslove prostornog uređenja. U postupku izrade 
i donošenja prostornih planova, mišljenje o usklađenosti s Prostornim planom Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 1/02. i 4/10.) izdaje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenja 
Osječko-baranjske županije. Jedinice lokalne samouprave donose Prostorni plan uređenja općine ili 
grada, ali i druge dokumente prostornog uređenja kao što su generalni urbanistički planovi i detaljni 
planovi uređenja, koji se donose za uže prostorne cjeline, odnosno za naselja ili dijelove naselja, te 
izmjene i dopune već donesenih prostornih planova svih razina. Kako spomenuti planovi užega 
područja moraju, sukladno Zakonu, biti usklađeni s planom šireg područja, jer ga u pravilu detaljnije 
razrađuju, Upravni odjel prati i sudjeluje i u postupku njihove izrade. Na području Osječko-baranjske 
županije trenutno su u izradi dvadeset i tri izmjene i dopune prostornih planova uređenja općina ili 
gradova, od kojih je u promatranom razdoblju pokrenuto 12 novih procedura. 
 

Novi Zakon o prostornom uređenju koji je stupio na snagu 1. siječnja 2014. godine donio je 
svojevrsne novine u prostorno planiranje koje za posljedicu imaju neusklađenost svih prostornih 
planova tzv. nove generacije sa Zakonom. Za sada još uvijek nije uočena želja jedinica lokalne 
samouprave za pokretanjem izmjena i dopuna prostornih planova u svrhu njihovog usklađivanja sa 
Zakonom. Vjerojatno se ne radi o nerazumijevanju tematike već jednostavno o nedostatku financijskih 
sredstava. Svjedoci smo mukotrpnog puta kojim su se, u sadašnjem teritorijalnom ustrojstvu, s uvijek 
nedostatnim proračunom izrađivali prostorni planovi općina. 2007. godine Osječko-baranjska županija 
je bila jedna od rijetkih županija s donesenim prostornim planovima uređenja svih gradova i svih 
općina. Ti su planovi donošeni za plansko razdoblje od minimalno 15 godina i projicirali su 
ekonomske potrebe jedinica lokalne samouprave za plansko razdoblje. Stupanjem na snagu novog 
Zakona o prostornom uređenju (ali i niza drugih sektorskih propisa) nameće se potreba izmjena 
prostornih planova svih vrsta što pretjerano opterećuje općinske, ali nerijetko i gradske proračune. 
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Postupak II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije, započet 
2012. godine nastavljen je i tijekom 2015. godine. Sa započinjanjem izrade II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Osječko-baranjske županije, Županija je u skladu s člankom 57. stavak 1. Zakona o 
zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 110/07.) bila obvezna provesti postupak ocjene potrebe 
strateške procjene utjecaja II. Izmjena i dopuna PPOBŽ na okoliš (SPUO), a u skladu sa Zakonom o 
zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05. i 139/08.) i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti II. 
Izmjena i dopuna PPOBŽ za ekološku mrežu. Kako je od strane konzultanata EU i Ministarstva 
istaknuto da je osnovni preduvjet za financiranje projekata sredstvima iz fondova EU da su planovi i 
programi kojima su ti zahvati planirani prošli stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) i ocjenu 
prihvatljivosti plana za ekološku mrežu, zaključeno je da bi bilo korisno provesti SPUO i za sve 
zahvate planirane Prostornim planom Osječko-baranjske županije koji još nisu realizirani, a ne samo 
za one obuhvaćene Odlukom te je u tu svrhu donesena Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. 
Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 7/13.). U 
skladu s tim Župan je 2014. godine pokrenuo postupak strateške procjene utjecaja na okoliš 
Prostornog plana Osječko-baranjske. U svrhu prikupljanja mišljenja, smjernica i preporuka te 
usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim 
za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu prostornog plana županije održane su tri 
prethodne rasprave (obveza proistekla iz Zakona o zaštiti okoliša), prikupljena su mišljenja, izrađen je 
prijedlog i donesena Odluka o sadržaju strateške studije. Pokrenut je postupak javne nabave za njezinu 
izradu, izrada je ugovorena i do kraja izvještajnog razdoblja isporučena je Studija kao priprema za 
javnu raspravu u proceduri donošenja II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske 
županije. Sadržaj Strateške studije razmatralo je Savjetodavno stručno povjerenstvo za stratešku 
procjenu utjecaja na okoliš koje je dalo Mišljenje da je Studija cjelovita i stručno utemeljena. 
Mišljenje Povjerenstva ugrađeno je u Nacrt Prijedloga II. Izmjena i dopuna PPOBŽ, te je Plan, 
zajedno sa Strateškom procjenom pripremljen za javnu raspravu. Nakon provedene javne rasprave, 
izrađeno je Izvješće o javnoj raspravi koje je zajedno s Nacrtom konačnog prijedloga II. Izmjena i 
dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije u prosincu 2015. godine upućeno na 32 adrese 
nadležnih tijela za potrebe ishođenja suglasnosti ili mišljenja. Donošenje II. Izmjena i dopuna 
Prostornog plana Osječko-baranjske županije očekuje se u prvoj polovici 2016. godine. 
 

Osječko-baranjska županija kontinuirano održava i razvija vlastiti geoinformacijski Sustav 
strateškog upravljanja, s Web preglednikom (Geoportalom) koji osim uvida u sadržaj prostornih 
planova omogućuje dodatna pretraživanja po katastarskim česticama i zadanim uvjetima, na koje se vežu 
svi podaci iz važeće prostornoplanske dokumentacije, što u konačnici olakšava rad ovlaštenim osobama 
koje izrađuju dokumentaciju potrebnu za ishođenje akata za gradnju, služi kao informacija građanima 
te podiže kakvoću rada službenika upravnih odjela. Tijekom promatranog razdoblja obavljani su 
poslovi na održavanju sustava i stvaranju preduvjeta za njegov daljnji razvoj, te je sustav dopunjen 
prostornim planovima nižeg reda, što je posebno značajno za rad na izdavanju različitih mišljenja, 
potvrda ili suglasnosti za potrebe izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, za suglasnosti župana 
na konačne prijedloge prostornih planova te za pripremu sustava e-Nekretnina. 
 

Suočavajući se s izazovom kako osigurati što brži oporavak gospodarstva, te povratak 
nezaposlenih na posao, posebice u okolnostima kada se svake godine pojavljuje desetak potpuno novih 
zanimanja, Osječko-baranjska županije je tijekom 2011. godine aktivno sudjelovala u utemeljenju 
Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. U izvještajnom razdoblju započele su aktivnosti vezane uz 
provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2020., a sukladno 
Akcijskom planu provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2020. i 
Komunikacijskoj strategiji provedbe i praćenja strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-
baranjske županije 2020. 
 

Pri sagledavanju razvojnih mogućnosti i pripremi dokumenata kojima se to izražava, ipak 
valja imati na umu da, ne samo svakom razvoju, već i sigurnosti života stanovnika i normalnog 
funkcioniranja gospodarskih i drugih subjekata na području Županije proturječi stanje miniranosti 
područja. Na dan 1. prosinca 2015. godine ukupno minski sumnjivo područje Osječko-baranjske 
županije iznosilo je 62,7 km². Stoga je razminiranje, nesporno, i nadalje prvi razvojni prioritet ove 
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Županije. Županija na čijem području postoje minski sumnjiva područja i/ili građevine ovlaštena je od 
tijela državne vlasti te pravnih i fizičkih osoba na njenom području prikupljati podatke o minski 
sumnjivim područjima i/ili građevinama te na temelju prikupljenih podataka u suradnji s HCR-om, 
predložiti prioritete humanitarnog razminiranja. Osječko-baranjska županija prikuplja i obrađuje 
podatke primljene od jedinica lokalne samouprave, te dostavlja Hrvatskom centru za razminiranje 
tablični prikaz razvrstanih minski sumnjivih površina Županije prema kriterijima, kao i karte minsko 
sumnjivih područja na kojima su označena navedena područja. Tablični prikaz je osnova za daljnje 
godišnje i trogodišnje planiranje humanitarnog razminiranja, kao i za moguće izmjene važećeg 
godišnjeg plana Hrvatskog centra za razminiranje. 
 
 
2. PRIPREMA I PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA 

S MEĐUNARODNOM KOMPONENTOM 
 

Imajući u vidu značenje činjenice da je povlačenje sredstava iz domaćih razvojnih fondova i 
fondova Europske unije moguće po točno utvrđenoj metodologiji, Županija je ulagala značajne napore 
u vlastito osposobljavanje za izvršenje ovih poslova. Njih poglavito nose Regionalna razvojna 
agencija Slavonije i Baranje, kao zajedničko trgovačko društvo u suvlasništvu s Gradom Osijekom, 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, uz 
sudjelovanje drugih županijskih upravnih tijela. 
 

Aktivnosti spomenutih nositelja projektnih aktivnosti kretale su se u tri osnovna pravca: 
- sudjelovanje u provedbi programa, objavi natječaja i aktivnostima animiranja potencijalnih 

prijavitelja, 
- direktno sudjelovanje Osječko-baranjske županije u prijavljivanju projekata na natječaje i 
- pomoć subjektima s područja Osječko-baranjske županije u prijavi projekata na natječaje. 
 

Osposobljenost nositelja pripreme i izvođenja prihvaćenih projekata ključni je preduvjet 
uspjeha ovoga posla. Stoga su zaposlenici županijskih tijela prolazili oblike edukacije na državnoj 
razini, da bi kao predavači širili to znanje na organiziranim radionicama za nositelje projekata. U tom 
sklopu, uz suradnju nadležnih upravnih tijela Županije i Regionalne razvojne agencije Slavonije i 
Baranje, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku nastavljeni su stručni studiji "Upravljanje projektnim 
ciklusom", "Javna nabava" i "CB - Analiza troškova i koristi investicijskih projekata". U suradnji s 
Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje nastavljen je na Pučkom otvorenom učilištu 
program za usavršavanje projekt menadžera. Informacijski centar Europe Direct Osijek koji djeluje u 
sklopu Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje realizirao je aktivnosti planirane za 2015. 
godinu. 
 

U programskoj liniji prekogranične suradnje Osječko-baranjska županija aktivno je 
uključena u sve aktivnosti koje se odnose na prekograničnu suradnju s Republikom Mađarskom i 
Republikom Srbijom, prije svega, sudjelujući u radu zajedničkog nadzornog odbora čija je funkcija 
odobravanje projekata i odobravanje raspisa natječaja, a potom i u pripremi i podnošenju prijedloga 
projekata. Predloženi projekti iz programa prekogranične suradnje s Mađarskom, koji su odobreni 
uspješno se provode. 
 

Budući da je Projekt "Panonian bee" završio 13. prosinca 2014. godine u ovom izvještajnom 
razdoblju Župan je Agenciji za regionalni razvoj dostavio sve tražene dopune, te je Agencija za 
regionalni razvoj doznačila Osječko-baranjskoj županiji dana 21. listopada 2015. godine iznos od 
190.901,73 kune, te je na taj način navedeni Projekt u cijelosti završio. Nakon završetka Projekta, 
Županija i partneri s hrvatske strane imaju obvezu provoditi potrebne aktivnosti vezane uz njegovu 
održivost, kao i aktivnosti vezane uz daljnji razvoj pčelarstva i povezivanje proizvođača meda, a 
nositelj tih aktivnosti je Regionalni klaster pčelarstva "Roj". 
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U izvještajnom razdoblju Župan je zaključio s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku kao 
nositeljem i sa Sveučilištem u Zagrebu, Agronomskim fakultetom, Hrvatskom gospodarskom 
komorom, Vukovarsko-srijemskom županijom, Hrvatskim zavodom za zapošljavanje, Područni ured 
Osijek, Hrvatskim agronomskim društvom iz Zagreba i Hrvatskim agroekonomskim društvom iz 
Zagreba kao partnerima Sporazum o partnerstvu u provedbi projekta "Unaprjeđenje kvalitete i 
primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede" u okviru instrumenta 
Poziva na dostavu projektnih prijedloga za unapređivanje kvalitete u visokom obrazovanju uz 
primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira HR.3.1.15, kojeg će kao nositelj projektnih aktivnosti i 
potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su financirani iz Europskog 
socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. HR.3.1.15-0009 provesti 
Poljoprivredni fakultet u Osijek. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iznosi 2.676.097,88 kuna, 
odnosno 95% prihvatljivih troškova. Projekt će trajati 15 mjeseci. Aktivnosti partnera u projektu 
odnose se na aktivno sudjelovanje u projektu kroz šest radionica o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru 
kojima bi se trebali definirati standardi zanimanja i kvalifikacija za preddiplomski sveučilišni studiji 
poljoprivrede, kao i konzultativnu pomoć kod definiranja anketa o istraživanju poslodavaca i 
studenata, te mogućnosti ustupanja pojedinih analiza oko postojećih potreba za pojedinim 
zanimanjima u gospodarstvu. 
 

Nastavljajući s ispunjenjem obveza preuzetih Ugovorom o provedbi Projekta Wine Tour 
Župan je u ovom izvještajnom razdoblju poduzimao različite aktivnosti u cilju njegove održivosti i 
promocije. Temeljni cilj Projekta Wine Tour jest unapređenje i razvoj vinskog turizma na području 
Osječko-baranjske županije, stoga su sve poduzete aktivnosti bile usmjerene u realizaciju navedenog 
cilja. 
 

U prethodnom izvještajnom razdoblju završen je Projekt "Modernizacija krune nasipa i 
označavanje biciklističkih staza za potrebe razvoja biciklističkog turizma"- acronim BICBC. U ovom 
razdoblju, nakon provjere sve dostavljene dokumentacije, izvršena je i zadnja uplata financijskih 
sredstava Osječko-baranjskoj županiji u iznosu od 66.939,70 eura, odnosno 511.084,61 kuna. 
Rezultati Projekta su veoma važni za daljnji razvoj cikloturizma kao jednog od oblika selektivnog 
turizma na području Županije, a odnose se na 20 parkirnih kućica postavljenih uz objekte koji pružaju 
uslugu smještaja cikloturistima na projektnom području, postavljenih 7 informativnih ploča na rutama 
kretanja biciklista i na 12,5 kilometara novih biciklističkih staza. Također je uspostavljena baza 
podataka uz mogućnost pristupa pregledu informacija vezanih za manifestacije, atrakcije, turističku 
ponudu i informacije o rutama za područja obuhvaćena ovim Projektom, te je kreirana mobilna 
aplikacija dostupna za besplatno preuzimanje putem koje korisnici mogu istraživati rute, ali i 
pretraživati bazu podataka. 
 

Sporazumom o dodjeli tehničke pomoći za projektnu ideju "Regionalni distribucijski centar 
voća i povrća" koji je Župan 22. travnja 2014. godine potpisao s Ministarstvom regionalnog razvoja i 
fondova EU, Županiji je odobrena tehnička pomoć za pripremu projektne ideje "Regionalni 
distribucijski centar voća i povrća" u projektni prijedlog koji će se prijaviti na natječaje prihvatljive za 
financiranje njegove izgradnje. Izgradnja navedenog važnog infrastrukturnog objekta za 
poljoprivrednu proizvodnju planirana je na jednoj od slobodnih lokacija unutar prostora Slobodne 
zone u Osijeku. U ovom izvještajnom razdoblju Župan je nastavio s aktivnostima na daljnjoj 
realizaciji ove projektne ideje, a čiji nositelj bi trebala biti tvrtka ULO hladnjača d.o.o. Osijek koja je u 
suvlasništvu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Slijedom navedenog, Župan je uputio 
prijedlog Gradonačelniku Grada Osijeka za povećanjem temeljnog kapitala navedenog trgovačkog 
društva od strane Županije za iznos od 4.000.000,00 kuna. Budući da Gradonačelnik nije prihvatio 
navedeni prijedlog, Župan je nastavio s potrebnim aktivnostima vezanim uz stvaranje uvjeta za 
nastavak realizacije projektne ideje Regionalni distribucijski centar voća i povrća na prostoru 
Slobodne zone u Osijeku, a čiji nositelj bi bila ULO hladnjača d.o.o. Osijek. 
 

Nastavno na uspješno provedeni Projekt "Učimo zajedno" - osiguravanje pomoćnika 
učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske 
županije, tijekom 2015. godine započet je projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi djeci s 
teškoćama u razvoju "Učimo zajedno 2" podrobnije prikazan u odjeljku školstva. 
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U cilju razminiranja preostalih poljoprivrednih površina Osječko-baranjska županija prijavila 
je projekt "Razminiranje poljoprivrednih površina u Osječko-baranjskoj županiji" na Natječaj za 
podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za 
dodjelu potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2020. Agencija za plaćanja u poljoprivredi i ribarstvu i ruralnom razvoju 
dostavila nam je Odluku 25. studenoga 2015. kojom se odobrava Osječko-baranjskoj županiji 
1.942.433,44 kuna (Grupa B - Pretraživanje i razminiranje poljoprivrednih površina na području 
općina Darda, Jagodnjak, Petrijevci, Petlovac i gradova Valpova i Donjeg Miholjca, ponuda 
ponuditelja Istraživač d.o.o., Nuštar s ukupnom cijenom 1.893.933,44 kuna (s PDV-om)) i 
informacijske table 48.500,00 kuna. Drugi projekt koji planira razminiranje poljoprivrednih površina u 
općinama Darda i Šodolovci bit će prijavljen na sljedećem natječaju. 
 

Podrobniji podaci o pripremi i izvođenju razvojnih projekata navode se u posebnoj informaciji 
o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije. 
 

I u ovom razdoblju nastavljene su aktivnosti vezane uz kreditnu liniju "Pomoć u realizaciji 
projekata iz IPA programa", koja je ustanovljena u funkciji pripreme Republike Hrvatske za članstvo 
u Europskoj uniji i korištenje Strukturnih fondova. Dio natječaja IPA programa podrazumijeva trošenje 
vlastitih sredstava prijavitelja za provedbu projekata, nakon čega slijedi povrat dijela financiranja koje 
pokriva IPA program. Dio prijavitelja na natječaje ovo predfinanciranje rješava uz pomoć komercijalnih  
kredita, što ih stavlja u nepovoljan položaj, jer se trošak kamata ne može priznati kao prihvatljivi trošak 
projekta. Na tragu pomoći istim prijaviteljima i što uspješnije provedbe projekata na području Županije, 
Skupština Osječko-baranjske županije je 2012. godine, pokrenula projekt "Pomoć u realizaciji projekata 
iz IPA programa" kojim bi se neprofitnim pravnim osobama s područja Osječko-baranjske županije, a 
kojima su odobrena bespovratna sredstava u okviru IPA programa, otvorila mogućnost korištenja 
kreditnih sredstava za predfinanciranje odobrenih projekata. 
 
 
3. POTICANJE PODUZETNIŠTVA 
 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 18. sjednici 17. prosinca 2015. godine 
Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. On je utemeljen na 
spoznaji da je svjetsko iskustvo pokazalo da je malo i srednje poduzetništvo glavni pokretač 
gospodarskog razvitka i generator novih radnih mjesta. Mala i srednja poduzeća okvir su za realizaciju 
poduzetničke inicijative koja čini osnovu gospodarstva. Program je poduprt i Odlukom o o potporama za 
poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-baranjske županije koju je Skupština donijela u 
srpnju 2014. godine. 
 

Program poticanja poduzetništva na svome području provodi Županija u suradnji s jedinicama 
lokalne samouprave, poduzetničkim centrima i inkubatorima te svim ostalim institucijama 
poduzetničke podrške. U okviru navedenog Programa Županija će tijekom 2016. godine provoditi 
programe kreditiranje poduzetnika, informiranje i obrazovne aktivnosti, savjetovanje poduzetnika, 
poticanje pokretanja, razvoja i unaprjeđenja poslovanja, poticanje promotivnih aktivnosti, razvoj i 
primjena inovacija i novih proizvoda, poticanje razvoja poduzetničkih zona i inkubatora, poticanje 
zapošljavanja, najbolja poduzetnička ideja, poticanje klastera te suradnja s institucijama poduzetničke 
podrške. 
 

Temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.) Povjerenstvo za potpore u poduzetništvu objavilo 
je 21. listopada 2015. godine sljedeće javne pozive: 
- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje 

poslovanja na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini, 
- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za informiranje i obrazovne aktivnosti 

na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini, 
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- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za savjetovanje poduzetnika na 
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini, 

- Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu potpora za razvoj i primjenu inovacija i novih 
proizvoda na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 

 
U izvještajnom razdoblju za pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja odobrene su potpore 

u iznosu od 1.012.833,00 kuna, za informiranje i obrazovne aktivnosti 226.998,60 kuna, za 
savjetovanje poduzetnika 69.850,00 kuna, za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda 148.410,10 
kuna te za promotivne aktivnosti 21.400,00 kuna. 
 

S ciljem stručnog usavršavanja menadžera, malih i srednjih poduzetnika te nadarenih 
studenata, Županija je sklopila 18. rujna 2015. godine Ugovor o sufinanciranju "Programa 
usavršavanja managera - Puma" Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske 
županije, kojim Županija Program sufinancira s 25.000,00 kuna. HUP se obvezao u Županiji provesti 
edukativne seminare u sklopu Programa za poduzetnike s područja Županije i za mlade, nadarene 
studente završnih godina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osigurati predavače, prostor 
i tehničku potporu, te provesti seminare za najmanje 70 polaznika u roku od godinu dana od dana 
potpisivanja ovog Ugovora. 
 

Jedan od projekata poticanja poduzetništva je i projekt "Najbolja poduzetnička ideja", 
pokrenut 2006. godine. Projekt "Najbolja poduzetnička ideja" ima za cilj poticanje "start-up" 
poduzetnika, ali i onih osoba koje tek razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva, na stvaranje novih 
proizvoda, odnosno usluga koji se mogu ponuditi tržištu. Kako bi ovaj projekt bio što zanimljiviji, 
predviđene su nagrade za najuspješnije sudionike te je u 2015. godini fond nagrada iznosio 42.000,00 
kuna. 
 
3.1. Poduzetničke zone i nova ulaganja 
 

Izgradnjom poduzetničkih zona na području Županije, Županija, općine i gradovi žele 
potaknuti razvoj gospodarstva na svom području, riješiti prostorne probleme poduzetnika i poticati 
buduće poduzetnike na ulaganje. Osnivanjem poduzetničkih zona i proširenjem aktivnosti u 
postojećim, na dugoročan se način pomaže poduzetnicima u rješavanju problema prostora, odnosno 
stvaranju uvjeta za nesmetani rad, korištenje zajedničke infrastrukture i povezivanje poduzetnika 
smještenih na istom prostoru. Skupština Osječko-baranjske županije je 27. veljače 2013. godine 
donijela Plan razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 
2013. godine do 2017. godine. 
 

U izvještajnom razdoblju Županija je kroz različite aktivnosti i projekte, promovirala 
poduzetničke zone kao i mogućnosti poslovanja u njima ("Razvoj investicijskog okruženja", 
"Poduzetnička zona", i dr.). 
 

U okviru web portala www.obz-invest.hr ažuriraju se podaci o poduzetničkim zonama, te su 
svi važniji podaci za Županiju, razvrstani u nekoliko ključnih kategorija. Ovi podaci služe svim 
zainteresiranim potencijalnim investitorima kao vodič prilikom otvaranja mogućnosti ulaganja u 
različite sektore važne za gospodarski prosperitet Županije. Ovakvim pristupom nastoji se privući što 
je moguće više domaćih i stranih ulaganja u Županiju, omogućiti otvorenost Županije prema 
međunarodnom tržištu, kao i osigurati što jednostavniji i brži pristup svim važnim podacima za sve 
potencijalne ulagače. 
 
3.2. Kreditiranje poduzetnika 
 

Osječko-baranjska županija izdvaja značajna financijska sredstva iz svog proračuna za 
subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati 
snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća da postignu 
konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika. 
Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, 
samozapošljavanje, te očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, 
povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak. 
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U izvještajnom razdoblju Županija je nastavila sa subvencioniranjem kamate na poduzetničke 
kredite putem sljedećih projekata: 
- Projekt "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" za 2004. godinu i 
- Projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu. 
 

Kamatu na poduzetničke kredite navedenih kreditnih linija osim Županije, subvencioniraju i 
Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo branitelja i jedinice lokalne samouprave (Grad Beli 
Manastir, Grad Osijek i Grad Valpovo) s područja Županije. Županija je u razdoblju od 1. srpnja do 
31. prosinca 2015. godine za subvenciju kamate na poduzetničke kredite iz Proračuna Osječko-
baranjske županije za 2015. godinu isplatila oko 800.000,00 kuna. 
 
 Prema Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" 
ukupan kreditni potencijal iznosi 27.000.000,00 kuna i to za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje 
gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnju nove opreme ili novog dijela opreme i obrtna 
sredstva. U promatranom razdoblju Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za 
kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do 
konkurentnosti" pozitivno je ocijenilo pet kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu 10.430.650,00 kuna, 
od čega je u banci odobren jedan kredit u iznosu 2.090.400,00 kuna, podnositelj jednog kreditnog 
zahtjeva je odustao, dok su ostali kreditni zahtjevi u obradi u banci. U cilju realizacije projekta 
"Kreditiranje obrtnih sredstava" Župan Osječko-baranjske županije donio je 14. listopada 2015. godine 
Pravilnik o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite iz projekta "Kreditiranje obrtnih 
sredstava" ("Županijski glasnik" broj 12/15.), kojim se uređuje postupak dodjele financijske potpore iz 
proračuna Osječko-baranjske županije u sklopu provedbe skupštinskog Zaključka o pokretanju 
projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" ("Županijski glasnik" broj 2/15.). Navedenim Projektom 
predviđen je kreditni potencijal u iznosu od 20.000.000,00 kuna koji će plasirati poslovne banke iz 
svojih vlastitih sredstava, a Županija će subvencionirati kamate na poduzetničke kredite za obrtna 
sredstva s dva postotna poena, na rok otplate kredita do četiri godine. Kreditna sredstva se mogu 
koristiti za financiranje tekuće likvidnosti i trajna obrtna sredstva. Kredit se ne može koristiti za 
refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema bankama. Korisnici sredstava subvencije kamata na 
poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji subjekti malog gospodarstva i to: društva s ograničenom 
odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću, obrti i zadruge sa sjedištem, 
odnosno prebivalištem na području Županije. Županija je 8. studenoga 2015. godine zatražila od 17 
poslovnih banaka očitovanje i ponude za uključivanje u provedbu navedenog Projekta, a do 10. 
prosinca 2015. godine svoje očitovanje i ponude za uključivanje u provedbu navedenog Projekta 
dostavilo je 11 poslovnih banaka. 
 
3.3. Poticanje zapošljavanja 
 

Konkurentski položaj određene nacionalne ili lokalne ekonomije ovisi prvenstveno o kvaliteti 
raspoloživih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihovu kvalitetu glavni su čimbenici 
gospodarskog i socijalnog napretka. Ulaganjem u obrazovanje omogućava se stjecanje novih znanja i 
vještina potrebnih za otvaranje novih radnih mjesta. 
 

Jedan od velikih problema na tržištu rada je dugotrajna nezaposlenost, koja za sobom povlači 
postupni gubitak znanja i vještina stečenih radom ili obrazovanjem, gubitak motivacije i aktiviteta, te 
gubitak bilo kakve veze s tržištem rada. Takve karakteristike dugotrajno nezaposlene osobe nisu 
prihvatljive na tržištu rada. Iz svih navedenih razloga Županija je osmislila projekt ECDL edukacije 
nezaposlenih osoba. Ova edukacija je izabrana s obzirom da nema gotovo niti jednog radnog mjesta sa 
srednjom stručnom spremom gdje kao preduvjet nije navedeno poznavanje rada na osobnom računalu, 
a opća informatička pismenost populacije nezaposlenih osoba kojima je ovaj projekt namijenjen, vrlo 
je loša. 
 

Prekvalifikacijom za deficitarna zanimanja odgovara se na potrebe tržišta odnosno 
poduzetnika za određenom radnom snagom. Raspoloživost radne snage s primjerenim znanjima i 
vještinama djeluje i na privlačenje domaćih i stranih ulagača. Županija je do sada financirala projekte 
stjecanja dodatnih znanja za deficitarna zanimanja za zidare, tesare, keramičare, montere suhe gradnje, 
zavarivače, rukovatelje CNC strojevima, projektante računalnih mreža i cvjećare. 
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Marginalizirane skupine, posebno osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene osobe te 
žrtve obiteljskog nasilja u nepovoljnom su položaju na tržištu rada i teško pronalaze zaposlenje. 
Upravo stoga, Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije pokrenuo 
je projekt stručnog osposobljavanje za zanimanje "Izrađivač tradicijskih predmeta", usmjeren upravo 
prema marginaliziranim skupinama. Osim stvaranja pretpostavki za zapošljavanje marginaliziranih 
skupina te terapijskih i radno okupacijskih učinaka, projekt ima za cilj i očuvanje i njegovanje 
tradicijske baštine. 
 
 
4. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 
 
4.1. Aktivnosti  u provedbi Programa ruralnog razvoja 
 

Zbog važnosti Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2014. - 2020. godine, Župan 
se i u ovom izvještajnom razdoblju nastavio aktivno uključivati u predstavljanje mjera iz Programa. 
 

U ovom izvještajnom razdoblju nastavljeno je objavljivanje prigodnih tekstova u 
specijaliziranom časopisu "Nova Zemlja" u cilju edukacije i informiranja poljoprivrednih 
gospodarstava o mjerama iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za programsko razdoblje 
2014. - 2020. godine, temeljem Ugovora koji je Župan zaključio s tvrtkom "Katava" d.o.o. 
 
4.2. Aktivnosti uređenja poljoprivrednog zemljišta 
 

Na području Osječko-baranjske županije nalazi se skoro 20% od ukupne površine 
poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. U procesu otklanjanja postojećih prepreka vezanih 
uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Županija već godinama ulaže 
značajne napore u sređivanju imovinsko-pravnog stanja i uređenje zemljišnih parcela namijenjenih 
poljoprivredi. U tom kontekstu nastavljena je politika sufinanciranja geodetsko-katastarske izmjere 
poljoprivrednog zemljišta, provedba Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Županije, te provedbe drugih razvojnih  projekata u 
poljoprivredi. 
 
 Zbog važnosti poljoprivredne politike za razvoj poljoprivredne proizvodnje u svim sektorima, 
u ovom izvještajnom razdoblju Župan je u suradnji s Agencijom za poljoprivredno zemljište 
organizirao radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicama. Na navedenom sastanku predstavljena su 
dva zakonska prijedloga i to: Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o poljoprivrednom zemljištu i 
Zakon o komasaciji. 
 

U cilju nastavka provedbe geodetsko-katastarske izmjere na području Osječko-baranjske 
županije i stvaranja potrebnih preduvjeta za sređivanje zemljišno knjižnog stanja i provedbe programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, Župan je u izvještajnom razdoblju potpisao I. 
Dodatak Ugovoru o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade 
katastra nekretnina na području Općine Donja Motičina za katastarsku općinu Donja Motičina, s čijom 
će se provedbom završiti poslovi geodetsko-katastarske izmjere na površini od 2221 ha. 
 

Provedba Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama (NAPNAV) na području Osječko-baranjske županije, koja se već nekoliko 
godina uspješno provodi u suradnji s Hrvatskim vodama nastavljena je i u drugoj polovici 2015. 
godine. Hrvatske vode sufinanciraju izradu projektne dokumentacije temeljem godišnjih ugovora, tako 
je u prethodnom izvještajnom razdoblju Župan potpisao nekoliko ugovora o sufinanciranju projektne 
dokumentacije za pojedine sustave navodnjavana. Projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja 
koji su veći od 200 ha, Hrvatske vode sufinanciraju s 80% sredstava, Županija osigurava preostalih 
20% sredstava, dok za projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja koji su manji od 200 ha, 
Hrvatske vode osiguravaju 50% sredstava, dok drugih 50% sredstava osigurava Županija. 
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U ovom izvještajnom razdoblju Župan je 2. studenoga 2015. godine s Hrvatskim vodama 
potpisao Prvi dodatak Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za definirane sustave 
navodnjavanja. Navedenim dodatkom Ugovora planirano je osim nastavka sufinanciranja izrade 
potrebne dokumentacije za 8 sustava navodnjavanja, sufinanciranje predugovora za priključenje za 
pojedine sustave navodnjavanja, a koje se odnose na troškove projektiranja potrebnih 
elektroenergetskih objekata. Ovim dodatkom Ugovoru povećan je ukupan iznos sufinanciranja i on 
sada iznosi 3.645.484,38 kuna, umjesto 3.543.718,75 kuna, te su se povećali udjeli Hrvatskih voda, 
odnosno Županije, koji sada za Županiju iznosi 847.484.38 kuna, umjesto dosadašnjih 742.718,75 
kuna. 
 

U cilju pripreme projektne dokumentacije za elektroenergetske objekte za pojedine sustave 
navodnjavanja u ovom izvještajnom razdoblju Župan je zaključio predugovore o priključenju za:  
Sustav navodnjavanja Dalj, Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Sustav navodnjavanja Mala 
šuma-Veliki vrt i Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek. U ovom izvještajnom razdoblju 
Župan je zaključio i sljedeće ugovore: Ugovor o izradi studije izvodljivosti Sustava navodnjavanja 
Mala šuma-Veliki vrt i Ugovor o izradi studije izvodljivosti Sustava navodnjavanja Poljoprivredni 
institut Osijek, kao i I. dodatke tim ugovorima, I. dodatak Ugovoru o uslugama izrade studije 
izvodljivosti Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija, I. dodatak Ugovoru o izradi projektne 
dokumentacije Sustava navodnjavanja Baranjsko brdo, kao i II. i III. dodatak Ugovoru o izradi 
projektne dokumentacije SN Dravski rit - Glavni projekt, elaborat zaštite okoliša, izvedbeni projekt i 
tender za izvođenje radova 13. svibnja 2015. godine. 
 

Postupajući u skladu sa Zaključkom Skupštine Županije, Župan je 20. listopada 2015. godine 
zaključio s Ministarstvom poljoprivrede i Hrvatskim vodama, Sporazum o sufinanciranju Programa 
izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja. Prema navedenom Sporazumu Županija je preuzela obvezu 
sufinancirati izgradnju ovoga sustava navodnjavanja s iznosom od 4.200.000,00 kuna tijekom 2015. i 
2016. godine. Budući da se temeljem navedenog Sporazuma zaključuju godišnji ugovori o 
sufinanciranju Župan je s Hrvatskim vodama zaključio Ugovor o sufinanciranju Programa izgradnje 
sustava navodnjavanja Baranja, a prema kojem je obveza Županije u 2015. godine 750.000,00 kuna. 
 

U postupku pripreme potrebne dokumentacije za izgradnju pojedinog sustava navodnjavanja 
Župan je 10. srpnja 2015. godine zaključio Ugovor o izradi detaljne projektne dokumentacije Sustava 
navodnjavanja Dalj, ukupne vrijednosti 2.173.750,00 kuna. 
 

Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavljene su aktivnosti na pripremi potrebnih 
dokumenata za ishođenje potvrda glavnog projekta, odnosno građevinskih dozvola za pojedine sustave 
navodnjavanja. 
 
4.3. Politika poticaja razvoja poljoprivrede 
 

Radi nastavka praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta na području Osječko-baranjske 
županije i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i 
stabilnih prinosa, a na temelju Zaključka Županijske skupštine o provedbi projekta "Kontrola 
plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2015. 
godini, Župan je 21. srpnja 2015. godine potpisao Sporazum o provedbi Projekta "Kontrola plodnosti 
tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
između Županije, Agencije za poljoprivredno zemljište, Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku i 40 
jedinica lokalne samouprave (7 gradova i 33 općine). Ukupna vrijednost Projekta je 999.914,19 kuna, 
a analizirat će se 2.803 uzoraka tla. 
 

Također, radi stvaranja pretpostavki za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u 
ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. te 
ostvarivanja ciljeva iz Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj infrastrukturnih 
sustava, razvoj ruralnog prostora i kontinentalnog turizma, kako bi se unaprijedila kvaliteta života u 
ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak stanovništva u tim prostorima, a na temelju Odluke o 
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potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije, Župan je 
21. prosinca 2015. donio Rješenje o dodjeli potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. 
godinu za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 
za razdoblje 2014. - 2020. u ukupnom iznosu od 980.023,87 kuna. Na temelju navedenog Rješenja, 
Župan je 29. prosinca 2015. godine zaključio ugovore o sufinanciranju projektne dokumentacije za 
provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. s 8 
općina (Gorjani, Punitovci, Marijanci, Jagodnjak, Antunovac, Vladislavci, Donja Motičina i Viškovci) 
za ukupno 10 projekata (6 projekata za prihvatljivo ulaganje u podmjeri 7.4. i 4 projekta za 
prihvatljivo ulaganje u podmjeri 7.2. operacija 7.2.2.) te ugovore o komisijskom vođenju poslova 
izrade projektne dokumentacije s Općinom Vladislavci za dva projekta. 
 
 U cilju unaprjeđenja genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj i govedarskoj 
proizvodnji, kao mjeru za održavanje i poboljšanje genetske kvalitete u stočarstvu kroz sufinanciranje 
genetskog rasplodnog materijala u svinjogojstvu i govedarstvu, a na temelju Zaključka Županijske 
skupštine o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-
baranjske županije u 2015. godini, Župan je u izvještajnom razdoblju s Udrugom proizvođača svinja 
Osječko-baranjske županije zaključio Sporazum o provedbi projekta "Unaprjeđenje genetskog 
potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini u svinjogojskoj 
proizvodnji, a s Udrugom uzgajivača simentalskog goveda Osječko-baranjske županije, Udrugom 
uzgajivača Holstein goveda Osječko-baranjske županije, veterinarskim stanicama i ambulantama koje 
imaju ovlaštenje za liječenje velikih životinja zaključio je Sporazum o provedbi projekta 
"Unaprjeđenje genetskog potencijala u stočarstvu" na području Osječko-baranjske županije u 2015. 
godini u govedarskoj proizvodnji. Ukupan iznos sredstava koji je osigurala Županija za unaprjeđenje 
genetskog potencijala matičnog stada u svinjogojskoj i govedarskoj proizvodnji je 622.327,00 kuna. 
 

Sukladno Odluci o poticajima u razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju na području 
Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 4/11., 
4/12. i 7/13.) u izvještajnom razdoblju Župan je odobravao posebne potpore za razvoj poljoprivrede, 
kao i potpore za uređenje ruralnog prostora. Potporu razvoju poljoprivrede Župan je pružao 
odobravanjem potpora za sufinanciranje nastupa na sajmovima poljoprivrednih proizvođača, kao i 
sufinanciranje sajamskih manifestacija, te održavanje stručnih skupova i savjetovanja u sektoru 
poljoprivrede. 
 
4.4. Zaštita poljoprivredne proizvodnje 
 

Župan je vodio brigu i o zaštiti poljoprivrede od šteta nastalih uslijed elementarnih 
nepogoda. Sagledavajući trenutno stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem nepovoljnih 
vremenskih uvjeta izrazito visokih temperatura koji su povezani s nedostatkom vode u tlu, a što je 
izazvalo štete kod fizičkih i pravnih osoba na području Osječko-baranjske županije, Župan je dana 4. 
kolovoza 2015. godine proglasio stanje elementarne nepogode suše na području Osječko-baranjske 
županije za poljoprivredne kulture zasijane u proljetnoj sjetvi 2015., te povrtne i voćarske kulture. Na 
temelju dostavljenih konačnih izvješća gradskih povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih 
nepogoda gradova Beli Manastir, Belišće, Donji Miholjac, Đakovo, Našice, Osijek i Valpovo te 
općinskih povjerenstava za procjenu šteta od elementarnih nepogoda općina Antunovac, Bilje, 
Bizovac, Čeminac, Čepin, Darda, Draž, Drenje, Đurđenovac, Erdut, Ernestinovo, Feričanci, Gorjani, 
Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Koška, Levanjska Varoš, Magadenovac, Marijanci, Petlovac, 
Podgorač, Podravska Moslavina, Popovac, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, 
Šodolovci, Trnava, Viljevo, Viškovci, Vladislavci i Vuka, Županijsko povjerenstvo za procjenu štete 
od elementarnih nepogoda izradilo je konačnu procjenu štete od elementarne nepogode suše na 
području Osječko-baranjske županije koja je potvrđena u iznosu 456.175.192,13 kuna. 
 

U izvještajnom razdoblju Župan je s Ministarstvom gospodarstva zaključio Ugovor o provedbi 
financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za 
sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj, kojim se reguliraju međusobna prava, 
obveze i odgovornosti ugovornih strana u obavljanju funkcija vezanih za upravljanje i kontrolu za 
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korištenje financijskog doprinosa namijenjenog za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju štete od 
elementarne nepogode nastale od 17. svibnja 2014. godine u Republici Hrvatskoj. Sukladno 
navedenom Ugovoru, Osječko-baranjska županija je s Gradom Đakovom te općinama Levanjska 
Varoš i Đurđenovac potpisala Sporazum o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti 
Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u 
Republici Hrvatskoj. 
 
 
5. TURIZAM 
 

Jedna od značajnih mjera u ostvarivanju strateškog cilja razvoj konkurentnog gospodarstva 
Županije je razvoj kontinentalnog turizma, posebno razvoj turizma u ruralnom prostoru Županije. 
Kontinentalni turizam postaje sve značajniji dio turističke ponude ne samo Županije, nego i cijele 
Republike Hrvatske, stoga Osječko-baranjska županija znatne napore ulaže u proširenje i 
predstavljanje svoje turističke ponude. U našoj Županiji postoje sve pretpostavke za sustavni razvitak 
ruralnog turizma, a što je značajan pokretač ekonomskog razvoja. Ruralni turizam postao je 
najprepoznatljiviji posebni oblik turističkih usluga kojemu se u Slavoniji i Baranji daje veliki značaj 
poglavito zbog kompleksnosti usluga i razvoja ruralnih područja. Važnost ruralnog turizma, prije 
svega, ogleda su u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih 
proizvoda, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, kao i predstavljanja tradicije i kulturne baštine, 
jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Razvoj ruralnog turizma bazira se na održivom 
razvoju. 
 

U prethodnom izvještajnom razdoblju Župan je Ministarstvu turizma dostavio Prijavu za 
dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa, a vezano uz sufinanciranje izrade Master plana 
turizma Osječko-baranjske županije. Ministar turizma je u lipnju 2015. godine donio Odluku o 
odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 
2014. godini, iz koje je bilo vidljivo da je Osječko-baranjskoj županiji odobren iznos od 200.000,00 
kuna za Master plan turizma Osječko-baranjske županije. Ministarstvo turizma je dostavilo Županu 
Ugovor br. 66/14-XIV FZT o dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj 
turizma u 2014. godini, te ga je Župan i 10. srpnja 2015. godine zaključio. Također u ovom 
izvještajnom razdoblju Župan je zaključio i Ugovor o izradi Master plana turizma Osječko-baranjske 
županije s tvrtkom Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. Zagreb, te je u tijeku njegova izrada. 
 

U cilju unaprjeđenja i razvoja vinskog turizma na području Županije, kao i održivosti Projekta 
Wine Tour, u ovom izvještajnom razdoblju Župan je odobrio financijska sredstva Turističkoj 
zajednici Županije za rad informatora u vinotekama. Informatori se, osim rada u vinotekama, 
uključuju u organizaciju lokalnih manifestacija i promocija Osječko-baranjske županije na sajmovima 
i posebnim prezentacijama. 
 

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi 
na ostvarivanje strateškog cilja razvoja konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma, 
temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije,  Župan je 
u izvještajnom razdoblju, nakon provedenog javnog poziva, odobrio 49 potpora u ukupnom iznosu od 
451.270,00 kuna. Odobrene potpore se odnose na izvršena ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog 
turizma i odnose se na ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ugostiteljske i turističke usluge u ruralnom 
turizmu s ciljem podizanja kvalitete usluge. Za navedenu namjenu je odobreno 20 potpora u ukupnom 
iznosu od 368.570,00 kuna. Za ulaganja u  autohtonu eno i gastro ponudu odobreno je 5 potpora 
ukupne vrijednosti od 20.150,00 kuna. Prepoznajući mogućnosti koje pružaju različite manifestacije u 
predstavljanju turističkih potencijala Župan je sudionicima, odnosno organizatorima odobrio ukupno 
24 potpore u iznosu od 82.550,00 kuna. Župan je sa svim korisnicima odobrenih potpora zaključio 18. 
prosinca 2015. godine ugovore. 
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Potporu promoviranju tradicijske i kulturne baštine te potencijala od značaja za razvoj turizma 
Župan je davao i sudjelujući u brojnim manifestacijama ovoga sadržaja organiziranim na lokalnim 
razinama na području Županije. Održano je niz manifestacija koje imaju za cilj promicanje tradicije i 
narodnih običaja: Dan dvorca Eugena Savojskog, Etno susreti, Ribarski dani u Općini Bilje, 
Kokošuteš, Smotra folklore u Vardarcu, Festival paprika u Lugu, Đakovački vezovi, Šokačka alka u 
Selcima Đakovačkim,  Likovna kolonija  u Ernestinovu, Sajam starih  zanata, običaja i gužvarijada - 
Dalj, Konjogojske zaprege i Pudarina - Bijelo Brdo, Regata mira Aljmaš-Dalj-Erdut, Međunarodna 
regata TID, Jesen u Lapovcima, Kestenijada u Erdutu, Belišćanska zlatna jesen, Zlatna berba, 
Praćkijada - Radikovci, Dani slavonske šume u Našicama, Grahijada u Belom Manastiru, Slama Land 
art festival,  Jesen u Baranji,  Zimski vašar i Čvarak Fest u Karancu, ''Berbene svečanosti'' u Batini, 
Večer vina i umjetnosti u Osijeku, Advent u Tvrđi i niz drugih koje su značajne za razvoj ruralnog 
prostora. 
 

Sudjelovanje na različitim manifestacijama pruža mogućnosti za predstavljanje naših 
turističkih potencijala. Jedna od manifestacija na kojoj smo po treći put predstavili bogatstvo naše eno 
i gastro ponude je "Dani vina otoka Krka" u Vrbniku. Ovogodišnju manifestaciju otvorili su 28. 
kolovoza 2015. godine Župan i načelnica Općine Vrbnik. 
 

U izvještajnom razdoblju u organizaciji Udruge "Klub članova Selo" i HF Eko Etno grupe 
pokrenuti su postupci za dodjelu nagrada pod nazivom "Suncokret ruralnog turizma" za 2015. 
godinu. Suncokret ruralnog turizma Hrvatske je nacionalni projekt ocjenjivanja turističkih seljačkih 
obiteljskih gospodarstava, poduzetnika u ruralnom turizmu, ruralno-turističkih projekata i 
manifestacija, te tradicijske gastronomije ruralnih područja Republike Hrvatske. Župan je prihvatio 
sudjelovanje u ovom nacionalnom projektu ocjenjivanja i u postupku prijave nominirani su po 
kategorijama sljedeći: Turistička seljačka gospodarstva - Ivica i Marica, OPG Nada Piljić, Karanac,  
Poduzetnici u ruralnom turizmu - Vila Valpovo, Ruralno-turističke manifestacije - Olimpijada starih 
športova, Ruralno-turistički projekti - Erdutska vinska cesta i u kategoriji Tradicijska ruralna 
gastronomija - Baranjski fiš. Podaci o dodijeljenim nagradama bit će dani u sljedećem izvješću. 
 

Župan je prihvatio i sudjelovanje Osječko-baranjske županije na 3. Festivalu hrane i vina, koji 
se održavao od 13. do 15. studenoga 2015. godine u prostoru Arene Zagreb. Na Festivalu je 
predstavljena cjelokupna eno-gastro ponuda Hrvatske kroz različite regije i županije. Cilj Festivala je 
promocija domaće gastronomije i enologije i pozicioniranje Hrvatske kao uzbudljive cjelogodišnje 
eno-gastronomske destinacije Kako bi predstavili svoju gastronomsku ponudu organizirano je 
pripremanje šarana u rašljama i fiš paprikaša na otvorenom prostoru ispred Arene. Važnost ovakvog 
predstavljanja Županije, Župan je iskazao svojom nazočnosti za vrijeme trajanja Festivala. 
 

I lovstvo je dio turističke ponude Županije. Župan je u ovom izvještajnom razdoblju temeljem 
Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije od 1. srpnja do 
31. prosinca 2015. godine, odobrio 17 potpora, od čega 1 za opremanje hladnjača za prihvat mesa 
divljači, 3 za kupovinu zemljišta za osnivanje remiza za divljač, 5 za razvoj i unaprjeđenje lovnog 
turizma, 1 za ozakonjenje lovačkih kuća, 3 za nabavu opreme za sprječavanje šteta od divljači i 4 za 
organizaciju i sudjelovanje na sajmovima i manifestacijama. Župan je u ovom izvještajnom razdoblju 
odobrio financijska sredstva Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije za nastavak provedbe 
projekta Unošenje i čuvanje divljači u zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske županije i 
u 2015. godini. Župan je također odobrio Lovačkom savezu Osječko-baranjske županije financijska 
sredstva za provedbu pilot projekta "Smanjenje brojnosti jelenske divljači u zajedničkim lovištima" na 
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini, a u cilju smanjenja šteta na poljoprivrednim 
kulturama od divljači. 
 

Župan je donio Zaključak o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o objavi prigodnih tekstova u 
specijaliziranom časopisu "Glas lova i ribolova" i s Glasom Slavonije potpisao Ugovor o objavi 
prigodnih tekstova u specijaliziranom časopisu "Glas lova i ribolova", a u cilju promocije lovstva na 
području Županije. 
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6. ENERGETIKA I ODRŽIVI RAZVOJ 
 

Prema određenjima državne Strategije, održivi razvitak je razvitak koji zadovoljava potrebe 
današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Održivi razvitak ostvaruje ravnotežu 
između zahtjeva za unaprjeđivanjem kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ostvarivanjem 
socijalne dobrobiti i mira za sve (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem sastavnica okoliša kao 
prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnja i buduće generacije. Postupajući sukladno ovim 
određenjima, Županija je nastavila pripremu dokumenata odnosno poduzimanje aktivnosti usmjerenih 
potpunijem iskorištenju čistih, prirodnih, osobito obnovljivih, izvora energije, njezinom štedljivom 
korištenju te aktivnostima zaštite okoliša i prirode od zagađenja čiji je uzročnik čovjek. 
 

Na temelju potpisane Energetske povelje u okviru projekta Sustavno gospodarenje energijom 
u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj, te Pisma namjere u 2008. godini nastavljeno 
je s daljnjim aktivnostima prema projektu osiguravanja energetske učinkovitosti u objektima u 
vlasništvu Županije odnosno u objektima ustanova na kojima Županija ima osnivačka prava 
izgradnjom i održavanjem informacijskog sustava o potrošnji energenata u objektima javne 
namjene. Zadužene osobe uspješno popisuju mjesečnu, ali i tjednu potrošnju, uz stalno savjetovanje i 
pomoć stručnih osoba iz Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj. Popisani su svi objekti, 
njihove površine, tipovi grijanja i te se vrijednosti unose u registar. Putem Informacijskog sustava za 
gospodarenje energijom (ISGE) kontinuirano on-line prati se potrošnja energije i ima uvid u potrošnju 
u svim objektima. Svaki korisnik ima svoju korisničku šifru za unos podataka. Na ovaj način stvoren 
je registar koji daje podatke o potrošnji svakog objekta te kao takav čini dobru osnovu za donošenje 
poslovnih odluka o tome u kojim objektima su potrebna dodatna ulaganja te kakvi su očekivani učinci 
ulaganja. Sustavno gospodarenje energijom tako je postalo osnovom za planiranje te racionalnije 
raspolaganje proračunskim sredstvima. 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja Osječko-baranjska županija je donijela rješenja o financiranju 
energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata za 2 objekta koja su u vlasništvu ustanova nad 
kojima Županija ima osnivačka prava. Radi se o energetskom pregledu i izradi energetskog certifikata 
Medicinskoj školi Osijek ukupne vrijednosti 12.500,00 kuna i Osnovnoj školi Ante Starčevića Viljevo 
ukupne vrijednosti 12.250,00 kuna. 
 

Podupirući povećanje energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije 
Županija je sufinancirala Projekt održive gradnje "Povećanje EnU zgrade Gradskog društva Crvenog 
križa Beli Manastir" u iznosu od 53.000,00 kuna o čemu je 7. prosinca 2015. godine sklopljen Ugovor 
o sufinanciranju projekta "Povećanje EnU zgrade Gradskog društva Crvenog križa Beli Manastir" 
između Osječko-baranjske županije i Hrvatskog Crvenog križa, Gradskog društva Crvenog križa Beli 
Manastir. 
 

Sukladno Odluci o odabiru korisnika sredstava Fonda o neposrednom sufinanciranju izrade 
planskih dokumenata energetske učinkovitosti davanjem sredstava pomoći od 24. veljače 2015. 
godine, 20. travnja 2015. godine sklopljen je Ugovor o nabavi usluge izrade Godišnjeg plana 
energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu između Osječko-
baranjske županije i tvrtke Ekonerg-Institut za energetiku i zaštitu okoliša d.o.o. Zagreb. Ukupna 
vrijednost ugovora je 45.925,00 kuna, u čemu Fond sudjeluje s 36.740,00 kuna, a Županija s 9.185,00 
kuna. 
 

Županija se u veljači 2013. godine prijavila na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u 
zgradarstvu koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i prijavila projekt 
"Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada javnih ustanova na području Osječko-baranjske 
županije" u iznosu od  18.083.167,82 kuna. U sklopu projekta planira se povećanje toplinske zaštite 
vanjske ovojnice na objektima osnovnih škola: Antunovac, Bilje, Bijelo Brdo, Čeminac, Darda, Draž 
područna škola Batina, Ernestinovo, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Zmajevac, Šećerana i "Dr. Franjo 
Tuđman", Beli Manastir, Prve srednje škole Beli Manastir, dvorane srednjih škola Beli Manastir, 
Gimnazije Beli Manastir, Doma zdravlja Beli Manastir, Doma zdravlja Beli Manastir ambulante: 
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Batina, Darda i Kneževi Vinogradi, te Doma zdravlja Osijek ambulante: Ernestinovo i Dalj. Predmet 
ovog projekta je izvedba vanjske ovojnice s termoizolacijom od kamene vune. 2013. godine 
prihvaćena je ponuda Osječko-baranjske županije za projekt "Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada 
na području Osječko-baranjske županije" i za koju je odobrena financijska pomoć u visini do 80% 
opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 14.260.461,25 kuna, dok će preostala sredstva sufinancirati 
Osječko-baranjska županija. Nakon pribavljene suglasnosti Vlade Republike Hrvatske, Fond za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost i Osječko-baranjska županija sklopili su 29. travnja 2014. godine 
Ugovor o zajedničkom financiranju projekata održive gradnje "Rekonstrukcija vanjskih ovojnica 
zgrada na području Osječko-baranjske županije" davanjem sredstava pomoći, a slijedom toga pokrenut 
je i proveden postupak javne nabave za odabir izvođača radova. Nakon provedenog postupka javne 
nabave, Dodatkom osnovnom Ugovoru ukupna vrijednost projekta utvrđena je u iznosu od 
12.079.066,66 kuna, od čega za Fond opravdani troškovi iznose 11.957.438,51 kunu te će Fond 
sudjelovati sa sredstvima pomoći u iznosu od 9.565.950,81 kuna, a obveza Osječko-baranjske županije 
iznosi 2.513.115,85 kuna. Projekt je završen u listopadu 2015. godine. 
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 27. ožujka 2014. godine objavio Javni 
natječaj za sufinanciranje projekata energetske učinkovitosti u zgradarstvu. Ponuditelji su na ovaj 
Javni poziv mogli prijaviti najviše dvije ponude te se Osječko-baranjska županija prijavila s dvije 
ponude unutar kojih su obuhvaćena četiri projekta: "Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi OŠ 
I.B. Mažuranić, PŠ Soljak i zgradi Doma zdravlja Osijek, Zdravstvena stanica Dalj" (ukupna 
vrijednost 1.593.553,37 kuna, od čega Fond osigurava do 80% navedenog iznosa, a Županija  preostali 
iznos do 20%) i "Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi Doma zdravlja Našice i zgradi Centra 
za profesionalnu rehabilitaciju Osijek" (ukupna vrijednost 1.915.020,61 kunu, od čega Fond osigurava 
do 80% navedenog iznosa, a Županija  preostali iznos do 20%). Jednako tako, na predmetni Javni 
poziv Osječko-baranjska županija pomogla je prijave sljedećih projekata: Dom zdravlja Beli Manastir 
(ukupna vrijednost 1.949.073,44 kuna), OŠ Draž, PŠ Batina (ukupna vrijednost 1.379.936,81 kunu), 
Dom za starije i nemoćne Đakovo (ukupna vrijednost 1.941.926,25 kuna), OŠ Mate Lovraka 
Vladislavci (ukupna vrijednost 2.272.187,50 kuna), OŠ Bratoljuba Klaića, Bizovac (ukupna vrijednost 
2.397.119,04 kune) i Dom zdravlja Osijek, Zdravstvena stanica Ernestinovo (ukupna vrijednost 
1.111.477,79 kuna). Osječko-baranjska županija je sukladno odlukama Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost kojima su odobreni svi navedeni projekti provela objedinjeni postupak javne 
nabave za projekte. Odabrani su izvođači radova i stručni nadzor te je sukladno odlukama Fonda sva 
dokumentacija poslana u Fond. Ukupna vrijednost projekata iznosi 7.637.651,92 kuna, od čega je 
Fond sudjelovao sa sredstvima pomoći u iznosu 5.029.038,98 kuna, a Osječko-baranjska županija sa 
2.608.612,94 kuna. Početkom 2015. godine potpisani su ugovori između Fonda i Županije, odnosno 
Fonda i škole/domova za svaki pojedinačni projekt. Projekt je završen u srpnju/kolovozu 2015. 
godine. 
 

U Info galeriji za energetsku efikasnost (EE info galerija), koja je otvorena u prosincu 2010. 
godine, građani uz besplatne edukacijske brošure traže savjete o toplinskoj izolaciji, smještaju kuće, 
adaptaciji stare kuće, smjernicama za pravilno zagrijavanje prostora, primjeni solarnih kolektora, 
hlađenju prostora, energetskoj efikasnoj rasvjeti i uštedi pri svakodnevnom korištenju kućanskih 
uređaja, a sve u svrhu povećanja energetske efikasnosti. Slijedom sve većeg broja natječaja iz područja 
energetske učinkovitosti interes i broj upita, ali i njihova raznovrsnost ukazuje na činjenicu da je 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, kao i Info galerija u sklopu njega, prepoznata kao 
mjesto na kojem se mogu dobiti korisne informacije i stručna pomoć u prijavi i provedbi natječaja iz 
ovog područja. 
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 3. listopada 2014. godine objavio Javni 
natječaj za korištenje sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje 
projekata obnovljivih izvora energije. Osječko-baranjska županija koordinirala je prijave sljedećih 
projekata: OŠ Drenje - "Obnovljivi izvori energije - zamjena energenta lož ulje s peletima", OŠ M. 
Gubec, Piškorevci - "Rekonstrukcija sustava grijanja sa lož ulja na pelete", OŠ J.J. Strossmayera, 
Trnava - "Obnovljivi izvori energije - zamjena energenta lož ulje s peletima", OŠ S.S. Kranjčevića, 
Levanjska Varoš - "Projekt rekonstrukcije kotlovnice", OŠ Draž - "Projekt povećanja energetske 
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učinkovitosti sustava grijanja zamjenom energenta na zgradama škola na području Osječko-baranjske 
županije (OŠ Draž, PŠ Batina, PŠ Topolje)", OŠ Popovac - PŠ Branjina - "Rekonstrukcija sustava 
grijanja s elektro peći na pelete", OŠ Dalj - "Projekt obnovljivih izvora energije za Područnu školu 
Aljmaš i Područnu školu Erdut", OŠ Ernestinovo - PŠ Šodolovci - "Projekt obnovljivih izvora energije 
za osnovnu školu Ernestinovo, Područnu školu Šodolovci", OŠ Mato Lovrak Vladislavci - 
"Rekonstrukcija postojeće kotlovnice - promjena energenta". Projekti su prijavljeni u studenom 2014. 
godine, a 3. veljače 2015. godine je Fond za zaštitu okoliša donio Odluku o odabiru korisnika 
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih 
izvora energije. Osječko-baranjska županija je temeljem ovlaštenja škola provela postupak javne 
nabave, odabrani su izvođači radova te su škole i izvođači radova potpisali ugovore sredinom lipnja 
2015. godine. Vrijednost ovih projekata je 6.195.443,76 kuna. Fond je sudjelovao sa sredstvima u 
iznosu od 4.214.443,35 kuna, a Osječko-baranjska županija u iznosu od 1.981.000,40 kuna. Projekt je 
završen u rujnu 2015. godine. 
 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. siječnja 2015. godine objavio Javni 
natječaj za korištenje sredstava (EnU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih 
zgrada. Ponuditelji su na ovaj Javni natječaj mogli prijaviti najviše dvije ponude te se Osječko-
baranjska županija prijavila s dvije ponude sa sljedećim projektima: "Povećanje energetske 
učinkovitosti na zgradi Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, zgradi Doma zdravlja 
Našice ambulanta Đurđenovac i Doma zdravlja Donji Miholjac" (ukupna vrijednost 1.675.415,83 
kuna, od čega Fond osigurava do 80% navedenog iznosa, a najviše do 1.340.332,66 kuna, a Županija  
preostali iznos do 335.083,17 kuna) i "Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi Doma za starije i 
nemoćne osobe Đakovo i zgradi Doma zdravlja Našice ambulanta Feričanci" (ukupna vrijednost 
1.931.856,25 kuna, od čega Fond osigurava do 80% navedenog iznosa, a najviše do 1.400.000,00 
kuna, a Županija preostali iznos do 543.106,25 kuna). Jednako tako, na predmetni Javni poziv 
Osječko-baranjska županija pomogla je prijave sljedećih projekata: Dom zdravlja Osijek - Energetska 
sanacija ovojnice zgrade ZS Retfala (vrijednost projekta 1.336.727,20 kuna) i Osnovna škola Dalj - 
Projekt energetske obnove Područne škole Erdut (vrijednost projekta 707.225,63 kuna). Dana 12. 
lipnja 2015. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o odabiru 
korisnika i dodjeli sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog 
sufinanciranja energetske obnove nestambenih zgrada kojom su svi navedeni projekti odobreni za 
sufinanciranje od strane Fonda. Osječko-baranjska županija je provela postupak javne nabave, 
zaključeni su ugovori s izvođačima radova te je kompletna dokumentacija poslana u Fond. Ukupna 
vrijednost projekata nakon provedene nabave iznosi 4.253.670,10 kuna. Slijedi potpisivanje ugovora s 
Fondom. 
 

Aktivnosti Župana u području zaštite okoliša usmjerene su osiguravanju uvjeta za izvršavanje 
poslova u okviru propisanog djelokruga usmjeravanjem djelovanja nadležnih tijela i institucija u cilju 
cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša, očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalnog 
korištenja prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, a s osnovnim ciljem osiguranja 
zdravog života za stanovnike Osječko-baranjske županije, kao i temelja održivog razvitka. U području 
zaštite okoliša i prirode djelatnost Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 
najvećim dijelom se odnosi na: rješavanje upravnih stvari, utvrđivanje posebnih uvjeta u postupcima 
izdavanja akata za gradnju, pružanje pravne pomoći Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u njihovim 
upravnim postupcima provedbom javnih rasprava i nadzora nad korisnicima sredstava iz IPARD 
programa te kontrolu i unos podataka o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije u bazu 
pod nazivom "Registar onečišćavanja okoliša - ROO", koju vodi Agencija za zaštitu okoliša i prirode 
u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske, a koji u Osječko-baranjskoj 
županiji trenutno ima 1061 aktivnog korisnika. 
 

U izvještajnom razdoblju Osječko-baranjska županija je, sukladno obvezama iz Zakona te Plana 
gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, nastavila aktivnosti na uspostavi cjelovitog sustava 
gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije. Provodeći važeće zakonske propise i 
planske dokumente, uz ocjenu da nadležni državni organi ne poduzimaju na vrijeme sve moguće 
aktivnosti, Župan je u nekoliko navrata inicirao žuran sastanak sa Županom Vukovarsko-srijemske 
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županije i predstavnicima resornog Ministarstva i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Na 
sastancima su dogovarane daljnje aktivnosti u realizaciji projekta RCGO Orlovnjak. Od važnijih 
aktivnosti treba napomenuti da je krajem siječnja 2015. potpisan sporazum s Vukovarsko-srijemskom 
županijom kojim je EKOS d.o.o. ovlašten da do uspostave regionalne tvrtke bude zajedničkim 
nositeljem i predstavnikom obje županije, a potom je dogovoren i način uspostave EKOS-a kao 
regionalnog trgovačkog društva. Sve je okončano početkom srpnja 2015. kada su skupštine Osječko-
baranjske i Vukovarsko-srijemske županije usvojile odluke o pristupanju Vukovarsko-srijemske županije 
kao novog osnivača EKOS-a te usvojile tekst društvenog ugovora. Od važnijih aktivnosti treba 
napomenuti da je u ovom izvještajnom razdoblju okončan postupak uspostave EKOS-a kao regionalnog 
trgovačkog društva jer je u rujnu potpisan Društveni ugovor kojim je kao osnivač pristupila Vukovarsko-
srijemska županija. Potom su sve aktivnosti Župana bile usmjerene u pravcu žurnog daljnjeg nastavka 
projekta uspostave RCGO Orlovnjak čija je pretpostavka, rješavanje međusobnih odnosa Županije i 
Fonda u svezi sa Sporazumom koji je potpisan u 2011. godini radi izgradnje županijskog centra. Na 
žalost, do kraja 2015. godine, rješavanje međusobnih odnosa nije dogovoreno. Nezadovoljan takvom 
situacijom, brzinom rješavanja problema i daljnjim odgađanjem početka realizacije projekta RCGO 
Orlovnjak, Župan je i u ovom izvještajnom razdoblju resornom Ministarstvu i Fondu uputio 4 dopisa s 
pozivom na žurno rješavanje nastale situacije u kojima je ponovo istaknuo da za sva zakašnjenja 
Županija nije kriva pa ne može biti odgovorna ni za možebitno plaćanje kazni i penala zbog kašnjenja. U 
izvještajnom razdoblju, na inicijativu Župana, u Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 
održana su dva radna sastanka s predstavnicima Fonda, Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske 
županije na kojima su se pokušavala iznaći rješenja za uređenje međusobnih odnosa po sporazumima iz 
2011. godine kao i dogovoriti konkretne daljnje aktivnosti u realizaciji projekta RCGO Orlovnjak. 
 

Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek definiran 
je Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Strategijom prostornog razvitka Republike 
Hrvatske. U okviru ovog projekta trebalo je izgraditi branu, postrojenje za proizvodnju električne 
energije te brodsku prevodnicu. Na ovaj način, projekt bi imao dvojnu funkciju: funkciju u okviru 
sustava navodnjavanja te energetsku funkciju. U cilju nastavka aktivnosti na realizaciji ovog projekta 
Osječko-baranjska županija je s Hrvatskim vodama, Hrvatskom elektroprivredom, Ministarstvom 
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatskim autocestama 2006. godine inicirala 
pokretanje aktivnosti na realizaciji ove investicije, koja ima strateški karakter ne samo za Osječko-
baranjsku županiju, nego i za Republiku Hrvatsku u cijelosti. Do sada je uloženo ukupno 8.748.550,00 
kuna za dokumentaciju (Studija opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek u vrijednosti od 4.867.800,00 kuna, 
Studija utjecaja VHS Osijek na podzemne vode u zaobalju u iznosu od 500.000,00 kuna, Stručna 
revizija Studija opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog hidrotehničkog 
sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek u vrijednosti od 906.250,00 kuna i Studija o utjecaju 
Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš i 
ekološku mrežu u vrijednosti od 2.474.500,00 kuna). U tijeku su aktivnosti na izradi Studije utjecaja 
na okoliš u okviru koje je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša potrebito odrediti nositelja zahvata, ali 
unatoč nastojanjima Osječko-baranjske županije to pitanje do danas nije riješeno. 
 

Ministarstvo gospodarstva objavilo je 7. studenoga 2014. godine Javni poziv za poticanje 
razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu. Predmet Javnog poziva 
za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu je dodjela 
bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u infrastrukturu 
širokopojasnog pristupa. Osječko-baranjska županija je na predmetni Javni poziv prijavila sljedeće 
projekte: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Đakovo, Gorjani, 
Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Drenje, Trnava i Viškovci 
(ukupni troškovi realizacije projekta iznose 199.000,00 kuna), Projekt razvoja širokopojasne 
infrastrukture za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (ukupni troškovi 
realizacije projekta iznose 198.000,00 kuna) i Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 
gradova/općina Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i 
Popovac (ukupni troškovi realizacije projekta iznose 199.000,00 kuna). Projekt razvoja širokopojasne 
infrastrukture pokreće se u cilju razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u dijelovima za koje ne 
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postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje privatnih operatera te postoji potencijal financiranja 
troškova iz fondova Europske unije. Stvaranjem inovativnih IT okruženja revitaliziraju se ruralni 
krajevi na način da se omogućuje obavljanje velikog broja usluga iz domova odnosno lokalnih 
objekata. Stvaraju se prilike za nova zaposlenja privlačenjem poduzetničkih subjekata što u konačnici 
smanjuje iseljavanje stanovništva u centralne gradove. 
 

Sukladno odluci Ministarstva gospodarstva, Osječko-baranjskoj županiji odobrena su 
bespovratna sredstava za sljedeće projekte: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 
gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo i to u iznosu od 148.500,00 kuna, što 
predstavlja 75% neto prijavljenih prihvatljivih troškova i Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture 
za područje gradova/općina Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi 
Vinogradi, Petlovac i Popovac i to u iznosu od 149.250,00 kuna što predstavlja 75% neto prijavljenih 
prihvatljivih troškova. U prosincu 2014. godine Osječko-baranjska županija potpisala je s 
Ministarstvom gospodarstva Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedena dva projekta. 
Projekt obuhvaća sljedeće faze: izradu studije izvodljivosti, izradu nacrta plana širokopojasne 
infrastrukture, potporu jedinicama lokalne samouprave u provedbi javne rasprave i izradu konačne 
verzije plana razvoja širokopojasne infrastrukture. U ožujku 2015. godine Osječko-baranjska županija 
sklopila je Sporazum o suradnji na provedbi Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 
gradova/općina Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i 
Popovac i Sporazum o suradnji na provedbi Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 
gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo s dionicima projekta. Nakon provedenog 
postupka javne nabave Osječko-baranjska županija potpisala je 20. svibnja 2015. godine s tvrtkom 
ProFUTURUS d.o.o. Ugovor o uslugama za projekte razvoja širokopojasne infrastrukture Grupa A - 
Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Beli Manastir, Bilje, 
Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac i Grupa B - Projekt razvoja 
širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo. Ovim 
projektom dodatno će se osnažiti razvojni potencijal Županije razvojem poduzetničkih zona. Također, 
očekuje se da će projekt pozitivno utjecati na razvoj konkurentne radne snage organiziranjem 
preduvjeta potrebnih za razvoj programa cjeloživotnog učenja te jačanjem međuregionalne suradnje u 
području zapošljavanja. 
 
 
7. PROMET 
 

Osijek kao važno prometno križanje u Hrvatskoj, ishodište je i cilj velikog broja cestovnih i 
željezničkih prometnih tokova, na koje treba odgovoriti redefiniranjem postojeće mreže prometnica i 
terminala kao i planiranjem hijerarhijski jasnog međusobnog usklađenja ponude cestovnog, 
željezničkog, riječnog i zračnog prometa, vodeći računa da se u Osijeku stječe i prepliće prometna 
potražnja roba i ljudi u rasponu od najširih daljinskih do prigradskih i gradskih putovanja. Treba 
naglasiti, da položaj koji omogućava optimalan pristup na europske i svjetske prometne tokove mora 
biti prije svega kvalitetna osnova za razvoj cjelokupnog gospodarstva ovog prostora. Pri tome je za 
ovaj dio Hrvatske strateški najznačajniji prometni pravac Podunavlje-Jadran. Izgradnjom novih 
cestovnih pravaca (autocesta i brzih cesta) i modernizacijom postojećih željezničkih pravaca formirat 
će se moderni integralni sustav istočne Hrvatske. Na taj način stvorit će se infrastrukturna osnova za 
što kvalitetniju i bržu integraciju u prostor srednje Europe. 
 

Prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije organiziran je 
u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnikom o dozvolama za obavljanje 
linijskog prijevoza putnika. Županijski linijski prijevoz putnika na području Županije obavljaju 
Panturist d.d. Osijek, Čazmatrans - Nova d.o.o. Čazma, Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek i 
Autoprometno poduzeće d.d. Požega, a na temelju dozvola koje su navedenim prijevoznicima izdane s 
rokom važenja do pet godina od datuma izdavanja. Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj u 
2015.  godini izdao je 106 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u 
cestovnom prometu. 
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Temeljem inspekcijskog nadzora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave 
prometne inspekcije, Službe inspekcije cestovnog prometa i/ili zahtjeva prijevoznika u izvještajnom 
razdoblju izmijenjeno je 29 voznih redova na županijskim linijama. 
 
 
8. ZADOVOLJAVANJE KOMUNALNIH POTREBA 
 

Osječko-baranjska županija svake godine, vodeći brigu o potrebama jedinica lokalne 
samouprave i uravnoteženom razvoju cjelokupnog područja Županije, u svom Proračunu osigurava 
financijska sredstva za pomoć jedinicama lokalne samouprave u realiziranju projekta izgradnje ili 
obnove komunalne infrastrukture. U 2015. godini u Proračunu Osječko-baranjske županije osigurana 
su sredstva za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave te su odobrene financijske potpore za 
projekte kako slijedi: 
 

Namjena Osigurana sredstva 
u  2015. god. (u kn) 

Isplaćena sredstva u 
razdoblju od 1. srpnja do 31. 

prosinca 2015. god. (u kn) 
Izrada, poboljšanje ili proširenje 
infrastrukture 3.670.000,00 3.669.565,17 

Ulaganja u društvenu i povezanu 
infrastrukturu za podizanje 
kvalitete života stanovnika 

4.000.000,00 4.000.000,00 

Izrada i ažuriranje planova 
razvoja jedinica lokalne 
samouprave 

20.000,00 16.000,00 

 
Za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i održavanje športskih objekata i terena na području 

Osječko-baranjske županije osigurano je u Proračunu za 2015. godini 250.000,00 kuna te je u 
razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine isplaćeno športskim klubovima 250.000,00 kuna. 
Za opremanje dječjih igrališta na području Osječko-baranjske županije iz Proračuna za 2015. godinu, 
u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine isplaćeno je 565.637,50 kuna. Za izgradnju, 
održavanje i opremanje športskih terena iz Proračuna za 2015. godinu, u razdoblju od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2015. godine isplaćeno je 1.409.294,47 kuna. 
 

Radi dovođenja bunara i bunarske vode u stanje ispravnosti te mogućnosti korištenja vode za 
piće i svakodnevnu uporabu Župan je prihvatio sufinanciranje programa asanacije bunara koje 
obuhvaća čišćenje te bakteriološku i kemijsku analizu na ukupno 200 bunara na području Osječko-
baranjske županije, kojeg provodi Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir. 
U sklopu provedbe asanacije bunara Župan je dana 18. lipnja 2015. godine s asanatorom zaključio 
"Sporazum o sufinanciranju programa asanacije bunara na području Osječko-baranjske županije u 
2015. godini". 
 

Osječko-baranjska županija je u 2015. godini nastavila pružati potporu u izgradnji i obnovi 
objekata sakralne kulture. U 2015. godini je osigurano 500.000,00 kuna za izgradnju, rekonstrukciju 
i opremanje sakralnih objekata a tijekom predmetnog razdoblja vjerskim ustanovama je odobreno i 
isplaćeno 246.000,00 kuna za 29 projekata obnove. 
 
 
9. ZDRAVSTVO 
 

Imajući u vidu značenje zdravstvene zaštite i problematiku koja prati pružanje zdravstvene 
zaštite stanovništvu, posebice u uvjetima financijske krize i stalnih reformi sustava, Župan se 
uključivao u sve aktivnosti u području zdravstva u okvirima nadležnosti Županije ili za čije rješavanje 
Županija ima interes. U tom sklopu pratio je poslovanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-
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baranjska županija, analizirao financijsko stanje, predlagao i poduzimao mjere za poboljšanje stanja, 
za bolju dostupnost i kvalitetu usluge korisnicima. S tim u svezi kontaktirao je s ravnateljima 
zdravstvenih ustanova, po potrebi se obraćao resornom ministarstvu, drugim državnim institucijama i 
ustanovama (primjerice Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.) te poduzimao druge mjere radi 
ostvarivanja zacrtane politike. 
 
9.1. Ulaganje u tekuće i investicijsko održavanje te 

kapitalne projekte zdravstvenih ustanova 
 

Odlukom o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim 
ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini utvrđen je iznos za tekuće i 
investicijsko održavanje za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija (domove 
zdravlja Osijek, Đakovo, Valpovo, Donji Miholjac, Našice i Beli Manastir, Zavod za javno zdravstvo 
Osječko-baranjske županije, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i Polikliniku 
SUVAG) i Opću bolnicu Našice od 6.339.318,00 kuna, a utrošeno je 6.328.888,05 kuna. Istom 
Odlukom za kapitalna ulaganja predviđen je iznos od 14.236.253,00 kuna, a utrošeno je 14.170.344,69 
kune. Dakle, od ukupno osiguranih sredstava za 2015. godinu realizirano je više od 99% ukupnog 
iznosa. 
 

Treba istaknuti značajnija kapitalna ulaganja kao što su nabavka 1 vozila za patronažu  
vrijednosti 87.930,44 kune za potrebe Doma zdravlja Beli Manastir, nabavka 3 vozila za prijevoz 
pacijenata na dijalizu ukupne vrijednosti 620.000,00 kuna i 6 vozila za sanitetski prijevoz ukupne 
vrijednosti 1.645.875,00 kuna za potrebe Zavoda za hitnu medicinu, nabavka 2 vozila za rad timova 
Službe za epidemiologiju i Službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo ukupne vrijednosti 
173.000,00 kuna, nabavka ortopana za potrebe Doma zdravlja Valpovo vrijednosti 247.625,00 kuna, 
nabavka 6 dentalnih stolica za potrebe domova zdravlja Beli Manastir - 1 komad, Đakovo - 2 komada, 
Našice - 1 komad i Osijek - 2 komada ukupne vrijednosti 793.276,38 kuna, nabavka mamografskog 
uređaja vrijednosti 249.375,00 kuna za potrebe Doma zdravlja Đakovo, nabavka hematološkog 
analizatora vrijednosti 243.743,75 kuna za potrebe Doma zdravlja Beli Manastir, nabavka 
endoskopskog stupa s gastroskopom i kolonoskopom vrijednosti 454.162,00 i UZV aparata 
kardiološkog vrijednosti 399.250,00 kuna za potrebe Opće bolnice Našice. 
 
9.2. Financijsko stanje i pomoć zdravstvenim ustanovama 
 

Župan kontinuirano kroz mjesečna izvješća prati financijsko poslovanje zdravstvenih ustanova 
kojima je Županija osnivač, analizira stanje i poduzima određene mjere. 
 
 U Proračunu Županije u svrhu financijske pomoći zdravstvenim ustanovama planirana su 
sredstva u iznosu od 3.986.015,34 kuna, a ona su planirana iz dobiti ljekarničkih ustanova i  
koncesijske naknade za obavljanje zdravstvenih djelatnosti na temelju koncesije. Župan je donio 
Rješenje temeljem Zakona o ustanovama o uplati dobiti Ljekarne Osijek iskazane po završnom računu 
za 2014. godinu u ukupnom iznosu od 1.000.000,00 kuna  (Ljekarna Osijek ostvarila je dobit od 
1.747.320,49 kuna, Ljekarna Đakovo u iznosu od 133.058,00 kuna i Ljekarna Beli Manastir u iznosu 
od 269.478,41 kune nakon oporezivanja). Iz sredstava koncesijske naknade planirana su sredstva za 
pomoć zdravstvenim ustanovama u iznosu od 3.886.015,34 kune. 
 

Svojim rješenjima Župan je odobrio financijsku pomoć zdravstvenim ustanovama kako slijedi: 
- Domu zdravlja Beli Manastir 57.369,75 kuna za refundiranje troškova nastalih vezano za 

otvaranje ambulante obiteljske medicine u Karancu, 
- Poliklinici za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek 3.000,00 kuna za 

sufinanciranje stručnog simpozija pod nazivom "Individualni pristup u radu s djecom s 
autizmom i specifičnim teškoćama učenja", 
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- za financiranje dijela troškova specijalističkog usavršavanja u 2015. godini temeljem rješenja 
Župana isplaćena je pomoć zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 863.867,98 kuna. 
Za svaku pojedinu specijalizaciju isplaćeno je 50% troškova koje nije financirao HZZO, i to: 
domovima zdravlja Osijek (239.457,41 kuna za 13 specijalizacija), Beli Manastir (38.057,20 
kuna za 3 specijalizacije), Đakovo (376.035,88 kuna za 6 specijalizacija), Našice (53.490,79 
kuna za 1 specijalizaciju), Donji Miholjac (74.421,70 kuna za 2 specijalizacije) i Valpovo 
(82.405,00 kune za 1 specijalizaciju). Važno je reći da je sve navedene specijalizacije odobrilo 
Ministarstvo zdravlja, da su neke djelomično financirane od strane HZZO-a, a da HZZO neke 
nije uopće prihvatio financirati iako je nedostatak liječnika specijalista gotovo u svim 
specijalističkim granama snažno naglašen, posebno u današnje vrijeme kada značajan dio 
liječničkog kadra odlazi u inozemstvo. 

 

 Dakle, zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija isplaćena je financijska pomoć u 
ukupnom iznosu od 924.237,73 kune. 
 
9.3. Pripajanje Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek  
 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 24. veljače 2015. Odluku o pripajanju 
Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni naziva Ljekarne Osijek u 
Ljekarne Osječko-baranjske županije. Odluka je stupila na snagu 11. rujna 2015. godine, osmog dana 
od objavljivanja u "Županijskom glasniku" broj 7/15., a objavljena je nakon što je Ministarstvo 
zdravlja rješenjem od 18. kolovoza 2015. godine utvrdilo da je sukladna zakonu. 
 

Zbog navedenoga pripajanja i promjene naziva, a slijedom članka 5. stavak 1. Odluke o 
pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni naziva Ljekarne 
Osijek, nužno je bilo mijenjati statut ustanove kao osnovni opći akt. Zbog činjenice da je važeći Statut 
Ljekarne Osijek koji je donesen 26. listopada 2006. godine do sada mijenjan osam puta Upravno 
vijeće donijelo je 20. studenoga 2015. godine Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije na koji je 
Skupština Osječko-baranjske županije suglasnost dala 17. prosinca 2015. godine. Statutom je 
predviđeno da će Ljekarne Osječko-baranjske županije biti organizirane kroz Zajedničku službu koju 
će činiti Ravnateljstvo, Odjel za računovodstveno-financijske poslove, Odjel za opće i pravne poslove 
te Odjel za razvoj, te da se ljekarnička djelatnost obavlja putem ljekarničkih podružnica i ljekarničkih 
jedinica. Ljekarna Osijek do trenutka pripajanja u svome sastavu imala je 18 ljekarničkih podružnica, 
Ljekarna Beli Manastir 7 ljekarničkih podružnica, dok je Ljekarna Đakovo imala 4 ljekarničke 
jedinice bez statusa podružnica. Novim Statutom je također mijenjan naziv Ljekarne Osijek u naziv 
Ljekarne Osječko-baranjske županije. 
 

Trgovački sud je dana 13. siječnja 2016. godine, temeljem Statuta i Odluke o pripajanju donio 
Rješenje o promjeni naziva ustanove u sudskom registru tako da se naziv ustanove upisuje: Ljekarne 
Osječko-baranjske županije. 
 

9.4. Koncesije na primarnoj razini zdravstvene zaštite  
 

 Osječko-baranjska županija je 2010. i 2013. godine temeljem odredbi Zakona o zdravstvenoj 
zaštiti i Zakona o koncesijama, te sukladno tada važećim mrežama javne zdravstvene službe, provela 
postupak dodjele koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene 
zaštite. Slijedom toga je 2011. godine sklopljeno ukupno 346 ugovora o koncesiji za obavljanje javne 
zdravstvene službe. 
 

Od 1. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine, u djelatnosti obiteljske (opće) 
medicine zbog odlaska u mirovinu prestalo je pravo obavljanja djelatnosti temeljem koncesije za dva 
koncesionara, oba na području Grada Osijeka. U jednom od dva navedena slučaja ordinacija je 
vraćena u sustav Doma zdravlja Osijek koji je organizirao nastavak obavljanja djelatnosti. Četiri 
koncesionara, jedan na području Grada Osijeka, jedan na području Grada Belog Manastira i dva na 
području Grada Valpova promijenili su medicinsku sestru/tehničara u timu, što je utvrđeno dodacima 
ugovorima o koncesiji. U istom razdoblju, u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, pet 
koncesionara promijenilo je medicinsku sestru/tehničara u timu što je utvrđeno dodacima ugovorima o 
koncesiji. U djelatnosti zdravstvene njege u kući temeljem dodataka ugovorima o koncesiji došlo je 
do promjene 21 medicinske sestre/tehničara koji su nositelji timova. 
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Ministar zdravlja je 2009. godine donio Odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju za 
obavljanje javne zdravstvene službe ("Narodne novine" broj 98/09.). Prema toj Odluci najviši iznos 
naknade za koncesiju iznosio je 1.250,00 kuna. Sukladno navedenom, a po aktima župana i ugovorima 
o koncesiji sklopljenih s koncesionarima u djelatnostima obiteljske (opće) medicine, dentalne 
zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena, laboratorijske 
dijagnostike i medicine rada iznos mjesečne koncesijske naknade utvrđen je u najvišem iznosu, 
odnosno u iznosu od 1.250,00 kuna. Za koncesionare u djelatnosti zdravstvene njege u kući iznos 
mjesečne koncesijske naknade utvrđen je u iznosu od 300,00 kuna. Dana 6. svibnja 2015. godine 
ministar zdravlja donio je novu Odluku o najvišem iznosu naknade za koncesiju za obavljanje javne 
zdravstvene službe koja je stupila na snagu dana 28. svibnja 2015. godine. Temeljem navedene 
Odluke, najviši iznos naknade za koncesiju za obavljanje javne zdravstvene službe utvrđen je na 
mjesečnoj osnovi, a ovisno o visini ugovorene naknade za zakup poslovnog prostora bez PDV-a (u 
kunama), odnosno ovisno obavlja li koncesionar djelatnost u vlastitom prostoru. Slijedom navedene 
Odluke, Župan je dana 23. srpnja 2015. godine donio Rješenje o visini koncesijske naknade za 
obavljanje javne zdravstvene službe na osnovi koncesije na području Osječko-baranjske županije 
kojim su utvrđeni novi iznosi koncesijske naknade koncesionarima koji djelatnost obavljaju u 
vlastitom prostoru ili temeljem ugovora o zakupu, počevši od 1. lipnja 2015. godine, u različitim 
iznosima i to za 73 koncesionara, odnosno izmijenjena su 162 ugovora o koncesiji. Ostalim 
koncesionarima koncesijska naknada i dalje iznosi 1.250,00 kuna. Analizom je utvrđeno da će se zbog 
primjene nove Odluke ministra očekivani prihod od koncesijske naknada za obavljanje javne 
zdravstvene službe u 2015. godini smanjiti za oko 350.000,00 kuna, a u 2016. godini s istim brojem 
koncesionara za oko 700.000,00 kuna. S obzirom na neposredan proračunski učinak Rješenja, 
Županija je kao davatelj koncesije prije sklapanja dodataka ugovorima o koncesiji zatražila suglasnost 
ministarstva nadležnog za financije. Očitovanjem ministra financija od 18. kolovoza 2015. godine 
dana je suglasnost, pa je tijekom rujna 2015. godine potpisano ukupno 162 dodatka ugovorima o 
koncesiji. 
 
9.5. Mišljenja o opravdanosti zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama 
 

Sukladno Odluci Vlade Republike Hrvatske o zabrani novog zapošljavanja službenika i 
namještenika u javnim službama ("Narodne novine" broj 114/14. i 32/15.) Župan Osječko-baranjske 
županije donosio je tijekom 2015. godine mišljenja o opravdanosti zapošljavanja u zdravstvenim 
ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. Mišljenja su donošena nakon razmatranja 
pojedinačnih zahtjeva zdravstvene ustanove za zapošljavanje upućenih Županiji uz prethodno 
donesene odluke Upravnog vijeća o potrebi konkretnih zapošljavanja. Ova mišljenja zdravstvene 
ustanove obavezne su, uz odluku Upravnog vijeća te mišljenje Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje, priložiti zahtjevu koji upućuju Ministarstvu zdravlja za konačno davanje suglasnosti za 
zapošljavanje u ustanovi. Načelno, zapošljavanje je opravdano kada se njime nadalje osigurava 
kontinuitet i dostignuta razina zdravstvene zaštite osiguranicima Hrvatskog zavoda za zdravstveno 
osiguranje u pojedinoj djelatnosti na pojedinom području, odnosno kada je potrebno u cilju daljnjeg 
nesmetanog funkcioniranja poslovanja i rada ustanove. Konkretno, radi se o situacijama kada je u 
zdravstvenim ustanovama potrebno na upražnjena radna mjesta zaposliti nove radnike (liječnike, 
medicinske sestre i tehničare, vozače vozila hitne pomoći i sanitetskih vozila, računovođe, pravnike i 
slično) ili osigurati zamjene privremeno odsutnih radnika. Slijedom navedenoga u 2015. godini Župan 
je dao 62 mišljenja o opravdanosti zapošljavanja u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-
baranjska županija za ukupno 134 pojedinačna zapošljavanja. Najčešća potreba novih zapošljavanja u 
domovima zdravlja je prestanak koncesije te preuzimanje tih ordinacija od strane domova zdravlja, a 
time i zapošljavanje medicinske sestre koja je radila u timu koncesionara i zapošljavanje liječnika kao 
novog nositelja tima u toj ordinaciji. U Zavodu za hitnu medicinu najviše je novih zapošljavanja jer u 
Zavodu za hitnu medicinu najčešće rade mladi liječnici koji nakon dobivanja specijalizacije u drugim 
ustanovama odlaze iz Zavoda i potrebno je novo zapošljavanje radi popunjavanja timova. Uz to, često 
se traži popunjavanje radnih mjesta zbog odlaska radnika u mirovinu ili sporazumnog raskida radnog 
odnosa. 
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10. SOCIJALNA SKRB 
 
10.1. Kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe  
 

Temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje 
domova za starije i nemoćne osobe, za kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe čiji je 
osnivač Osječko-baranjska županija (Osijek, Đakovo i Beli Manastir) u 2015. godini planirano je 
1.115.000,00 kuna, a utrošeno 1.109.094,89 kuna. Ova sredstva utrošena su za nabavku potrebne 
opreme domova (bolesničkih kreveta, ormara, stolica i stolova, klima uređaja, različitih strojeva i 
aparata za održavanje čistoće i sl.). Uz to, iz Proračuna Županije sufinancirana je i djelatnost domova s 
obzirom da cijene u ovim domovima nisu ekonomske. Usluge u domovima plaćaju korisnici sami ili 
članovi njihovih obitelji, ili za socijalno ugrožene građane te usluge plaća resorno ministarstvo 
temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. 
 
10.2. Otvaranje dislocirane jedinice poludnevnog boravka 

za osobe s invaliditetom u Briješću 
 

Nakon dugogodišnjih zahtjeva roditelja i radnika Centra za odgoj i obrazovanje "Ivan Štark" iz 
Osijeka za proširenjem kapaciteta  poludnevnog boravka prvenstveno za bivše učenike Centra, osobe s 
invaliditetom, u studenom 2014. godine otvorena je dislocirana jedinica poludnevnog boravka Centra  
u Briješću u suradnji Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije. Kapacitet dislocirane jedinice je 20 
korisnika. 
 
 Za otvaranje poludnevnog boravka u objektu u vlasništvu Grada Osijeka, Grad Osijek je za 
prilagodbu prostora toj namjeni i opremanje prostora u 2014. godini osigurao sredstva u iznosu od 
44.662,88 kuna, a Županija je za plaće radnika (VSS i SSS), troškove prehrane i druge materijalne 
troškove temeljem Rješenja Župana  osigurala 32.383,82 kune. 
 
 U 2015. godini troškovi poludnevnog boravka za odrasle osobe s invaliditetom u dislociranoj 
jedinici u Briješću ravnopravno su podijeljeni između Grada i Županije, tako da je Županija za 50% 
troškova poludnevnog boravka i to za troškove plaća radnika, troškove prehrane i režijske troškove 
isplatila Centru 150.000,00 kuna. 
 
10.3. Prijenos osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 
 

Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 7. srpnja 2015. godine Odluku o prijenosu 
dijela osnivačkih prava nad Centrom za profesionalnu rehabilitaciju Osijek. Ovom Odlukom Osječko-
baranjska Županija kao osnivač Centra prenosi 40% svojih osnivačkih prava nad Centrom na 
Republiku Hrvatsku bez naknade slijedom Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba 
s invaliditetom, a radi stjecanja statusa regionalnog centra za profesionalnu rehabilitaciju. 
 

Međusobni odnosi, prava i obveze, između Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije 
kao suosnivača Centra uređeni su Ugovorom o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za 
profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza koji su 28. rujna 2015. 
godine potpisali Ministar rada i mirovinskog sustava za Republiku Hrvatsku i Župan za Osječko-
baranjsku županiju. 
 

Sukladno članku 19. ovog Ugovora upravno vijeće Centra treba imenovati u roku od 60 dana 
od dana njegovog potpisivanja, a člankom 11. Ugovora utvrđeno je da se u upravno vijeće, između 
ostalih članova, imenuje i jedan predstavnik Republike Hrvatske na prijedlog Vlade Republike 
Hrvatske. Člankom 11. Ugovora također je utvrđeno da predsjednika i članove upravnog vijeća 
imenuje župan Osječko-baranjske županije. Zbog svega navedenoga Župan je 17. studenoga 2015. 
godine Ministarstvu rada i mirovinskog sustava uputio zahtjev za dostavom prijedloga predstavnika 
Republike Hrvatske u upravnom vijeću Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek kako bi se mogao 
provesti postupak imenovanja istog. Ministarstvo još uvijek nije dostavilo prijedlog za člana Upravnog 
vijeća predstavnika Republike Hrvatske. 
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10.4. Utvrđivanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga 
 

Slijedom Zakona o socijalnoj skrbi u nadležnosti jedinice područne (regionalne) samouprave 
je utvrđivanje uvjeta što se tiče prostora, opreme i radnika za obavljanje djelatnosti domova za starije i 
nemoćne osobe, obiteljskih domova, usluga pomoći u kući, djelatnosti centara za beskućnike te 
pružanja usluga u savjetovalištu. 
 
 U 2015. godini utvrđeni su uvjeti za pružanje usluga 4 obiteljska doma. Zaprimljena su još 2 
zahtjeva za utvrđivanje uvjeta za pružanje usluga obiteljskog doma koji su u postupku. 
 
10.5. Socijalne potpore 
 

Broj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć koje podnose socijalno ugroženi građani, a 
koji se financiraju iz sredstava proračuna Županije, iz godine u godinu se povećava zbog teške 
ekonomske i gospodarske situacije. Od 1. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine zahtjev za 
jednokratnu novčanu pomoć podnijelo je ukupno 911 obitelji/samaca s područja Županije. Župan je u 
tom razdoblju, a na temelju prijedloga posebnog povjerenstva odobrio pomoć za 1229 obitelji/samaca 
(odobrena je pomoć i za obitelji/samce koji su zahtjev podnijeli u 1. polugodištu) u ukupnom iznosu 
od 563,150,00 kuna i to Rješenjem od 7. rujna 2015. godine odobrio je pomoć za 835 obitelji/samaca 
u ukupnom iznosu od 366.350,00 kuna, Rješenjem od 1. prosinca 2015. godine za  375 obitelji/samaca 
u ukupnom iznosu od 171.250,00 kuna, Rješenjem od 14. prosinca 2015. godine za 19 obitelji/samaca 
u ukupnom iznosu od 25.550,00 kuna. Određenom broju podnositelja zahtjeva pomoć nije odobrena iz 
razloga što nije bila kompletirana potrebna dokumentacija, podnositelji su tijekom godine već ostvarili 
jednokratnu novčanu pomoć ili su prelazili imovinski cenzus prema Odluci Skupštine Županije. Dio 
podnesenih zahtjeva (njih 267) rješavat će se u 2016. godini s obzirom na datum podnošenja. Od 
ukupno osiguranih 1.427.000,00 kuna utrošeno je 1.378.500,00 kuna. Dakle, ostalo je neutrošeno 
48.500,00 kuna. 
 
 Zakonom o socijalnoj skrbi utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene 
minimalne naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se 
jednom godišnje osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju 
odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave. Skupština Osječko-baranjske 
županije na sjednici održanoj 29. travnja 2015. godine donijela je Odluku o visini iznosa za troškove 
ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
("Županijski glasnik" broj 3/15.) kojom je određeno da će se korisnicima zajamčene minimalne 
naknade koji se griju na drva i kojima se rješenjem nadležnog upravnog tijela Županije prizna pravo 
na troškove ogrjeva odobriti novčani iznos u visini od 950,00 kuna. 
 

Zahtjevi za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva, zbog velikog broja korisnika 
koji su socijalno ugrožene osobe te radi veće učinkovitosti cijelog postupka i što bolje dostupnosti 
usluge, podnosili su se putem jedinica lokalne samouprave na području Županije. U razdoblju od 3. 
srpnja 2015. godine do 21. prosinca 2015. godine Upravni odjel je zaprimio 5770 zahtjeva. Svi 
zahtjevi uneseni su u elektroničku baze podataka i pravovremeno riješeni. U Proračunu Županije za 
2015. godinu za troškove ogrjeva osigurana su sredstva za 6322 korisnika odnosno 6.005.900,00 kuna. 
Naknada za troškove ogrjeva isplaćena je u ukupnom iznosu od 5.402.650,00 kuna za 5687 
samaca/kućanstava na području Županije, a putem pripadajućih jedinica lokalne samouprave, što je za 
148 samaca/kućanstava više nego prethodne godine. Za ostala 83 podnositelja zahtjeva sredstva nisu 
odobrena ili isplaćena jer se radilo o podnositeljima koji nisu korisnici zajamčene minimalne naknade, 
korisnicima koji su u međuvremenu preminuli ili zbog odsutnosti nije bilo moguće isplatiti naknadu. 
Neutrošeni iznos od 603.250,00 kuna bit će vraćen u Državni proračun slijedom Uredbe Vlade 
Republike Hrvatske jer se radi o sredstvima za decentralizirane funkcije, odnosno minimalne 
standarde u području socijalne skrbi. 
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Za program "jednokratnih pomoći obiteljima novorođene djece" planirano je u Proračunu 
Županije 1.350.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju obiteljima novorođene djece od 1. listopada 2005. 
godine u iznosu od 500,00 kuna. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. kroz program Hypo limač štednje 
namijenjene djeci od 0 - 14 godina uz dar Županije od 500,00 kuna daruje novorođenu djecu s 
dodatnih 50,00 kuna na novootvorenu štednu knjižicu. U 2015. godini, za ovaj projekt utrošeno je 
1.090.500,00 kuna, a sredstva su isplaćena za 2181 novorođenu bebu što znači za 358 beba manje 
nego u 2014. godini. 
 
 
11. ŠKOLSTVO 
 

Nadležnosti Županije u djelatnosti školstva ograničene su na stvaranje materijalnih uvjeta 
djelovanja školskih ustanova i to samo u odnosu na škole kojih je Županija osnivač. To se poglavito 
odnosi na ulaganja u prostorni standard prosvjetne djelatnosti te financiranje materijalnih troškova 
decentraliziranih funkcija. No, i pored toga Županija je financirala programe i projekte u školstvu 
iznad minimalnog standarda te stipendirala učenike i studente te polaznike poslijediplomskih studija 
sukladno odlukama Županijske skupštine. 
 
11.1. Ulaganja u školske objekte 
 

Financiranje se provodi za 52 osnovne škole te za ukupno 29 srednjih škola i 2 učenička doma 
u ukupno 265 objekata, za čije održavanje su potrebna iznimna sredstva i trud u cilju što kvalitetnijeg 
rada u školama. Za kapitalne projekte osnovnih škola u 2015. godini planirana su sredstva iz 
Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 6.115.009,00 kuna te za opremanje osnovnih škola 
u iznosu od 1.620.392,00 kune, što ukupno iznosi 7.735.401,00 kuna. Za kapitalne projekte srednjih 
škola u 2015. godini planirana su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 
6.243.000,00 kuna te za opremanje srednjih škola u iznosu od 1.609.290,00 kuna, što ukupno iznosi 
7.852.290,00 kuna. Sveukupno su za kapitalne investicije planirana sredstva u iznosu 15.587.691,00 
kuna, od čega izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 4.700.000,00 kuna, a 
decentralizirana sredstva 10.887.691,00 kuna. 
 

U razdoblju od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine za kapitalne projekte osnovnih 
škola utrošena su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 6.564.041,80 kuna, od 
čega  izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 572.625,00 kuna, a decentralizirana sredstva 
5.991.416,80 kuna. U osnovnom školstvu završeni su radovi na izgradnji športskih dvorana: OŠ Hinka 
Juhna Podgorač, ukupne vrijednosti s opremanjem 7.059.236,61 kuna, OŠ V. Nazora Feričanci PŠ 
Donja Motičina, ukupne vrijednosti s opremanjem 4.297.348,93 kuna i OŠ "Hrvatski sokol" Podgajci 
Podravski, ukupne vrijednosti s opremanjem 4.126.560,50 kuna te na ugradnji dizala u OŠ I.B. 
Mažuranić Koška ukupne vrijednosti 263.525,00 kuna i ugradnji tribina i podloge u športskoj dvorani 
OŠ kralja Tomislava Našice ukupne vrijednosti 572.625,00 kuna. U tijeku su radovi na izgradnji 
športske dvorane OŠ Satnica Đakovačka, planirane vrijednosti s opremanjem 4.300.000,00 kuna, 
radovi na izgradnji novog školskog objekta OŠ "Matija Gubec" Magadenovac PŠ Marijanci, planirane 
vrijednosti s opremanjem 5.300.000,00 kuna i  radovi na izgradnji športske dvorane OŠ Lug, Lug, 
planirane vrijednosti s opremanjem 4.300.000,00 kuna. Završena je projektna dokumentacija za 
izgradnju športske dvorane OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački te se pokreće postupak javne nabave 
za izvođenje radova. Započeta je izrada projektne dokumentacije za izgradnju male športske dvorane 
OŠ J.A. Ćolnića Đakovo i za dogradnju OŠ V. Nazor Đakovo. 
 

U razdoblju od 1. srpnja 2015. do 31. prosinca 2015. godine za kapitalne projekte srednjih 
škola utrošena su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 3.304.061,97 kuna, od 
čega  izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 415.593,19 kuna, a decentralizirana sredstva 
2.888.468,78 kuna. U srednjem školstvu završeni su radovi na dogradnji Medicinske škole Osijek, 
ukupne vrijednosti s opremanjem 12.696.329,85 kuna, na ugradnji dizala u III. gimnaziji Osijek 
ukupne vrijednosti 341.093,75 kuna, postavljanju vanjske rasvjete Srednjoj školi I. Kršnjavoga Našice, 
ukupne vrijednosti 377.468,19 kuna te izradi projektne dokumentacije za školsko igralište srednjih 
škola u Đakovu, ukupne vrijednosti 38.125,00 kuna. Započeta je izrada projektnih dokumentacija za 
izgradnju Ekonomske škole "Braća Radić", Đakovo, izgradnju I. gimnazije Osijek i izgradnju Centra 
za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek. 
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 Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje ulažu se u nužne popravke (krovovi, 
instalacije, sanitarni čvorovi, stolarija, podovi). U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 
izvedeni su radovi investicijskog održavanja na 13 osnovnoškolskih objekata i 7 srednjoškolskih 
objekata te radovi tekućeg održavanja ukupne vrijednosti 5.013.255,01 kuna.  
 
11.2.  Financiranje decentraliziranih funkcija 
 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2015. godini utvrđena su 
sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Osječko-baranjske županije u visini od 
36.525.290,00 kuna. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine materijalni i financijski 
rashodi realizirani su u iznosu od 19.735.708,02 kuna, odnosno 54,03% u odnosu na plan. 
Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni financijski standard u osnovnom školstvu što 
podrazumijeva pokriće općih troškova škola bez potrebnih sredstava za ulaganja u razvoj prostora, 
suvremene opreme i obrazovanje kadrova. Analiza rashoda ukazuje da je u osnovnim školama 
utrošeno za energente, prijevoz učenika, komunalne usluge, održavanje prostora i opreme 
13.342.767,91 kuna što čini 67,61% ukupnih rashoda u navedenom razdoblju. Osnovne škole su za 
stručno usavršavanje zaposlenika u 2015. godini planirale sredstva u iznosu od 1.656.597,00 kuna što 
predstavlja 4,54% od ukupno planiranih sredstava, a u navedenom razdoblju utrošeno je 793.446,01 
kuna. 
 

Prijevoz učenika osnovnih škola čiji je Osječko-baranjska županija osnivač u 2015. godini 
obavlja prijevoznička tvrtka APP d.d. Požega, koja je odabrana u postupku javne nabave, jer je 
ponudila najpovoljniju cijenu u iznosu od 22.057.990,50 kuna s PDV-om za dvije godine. Ukupno se 
prevozi 3.567 učenika iz 44 osnovne škole s 56 kvalitetnih autobusa. Planirani iznos sredstava za 
ugovoreni prijevoz učenika u 2015. godini iznosi 11.144.314,04 kuna, a u navedenom razdoblju 
utrošeno je 4.779.982,16 kuna odnosno 42,89%. Osječko-baranjska županija svim osnovnim školama 
plaća ugovoreni prijevoz učenika na redovitu nastavu, prijevoz učenika na izbornu nastavu uključujući 
i rano učenje stranih jezika, pa i ukoliko se održava u suprotnoj smjeni kao i prijevoz na županijska 
natjecanja. 
 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2015. 
godini utvrđena su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova 
Osječko-baranjske županije u visini od 22.064.389,00 kuna. Ovom Odlukom sredstva za materijalne i 
financijske rashode ostala su nepromijenjena u odnosu na 2014. godinu. U razdoblju od 1. srpnja do 
31. prosinca 2015. godine za materijalne i financijske rashode isplaćeno je 12.421.834,31 kuna 
odnosno 56,30% u odnosu na plan. 
 

Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni financijski standard srednjih škola i 
učeničkih domova što podrazumijeva pokriće općih troškova škola bez potrebnih sredstava za ulaganja 
u razvoj prostora, suvremene opreme i obrazovanja kadrova u školama i učeničkim domovima. Iz tako 
skromnih sredstava škole najveći dio sredstava troše za pokriće fiksnih ili namjenskih rashoda na čiju 
visinu ne mogu utjecati, a koji iz godine u godinu rastu brže od rasta ukupno bilanciranih sredstava. 
Tu se osobito ističu troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla, troškovi energije (grijanje i 
električna energija), komunalne usluge, zakupnine, materijal i sirovine za strukovne škole, te usluge 
tekućeg i investicijskog održavanja prostora i opreme. U 2015. godini ovi troškovi planirani su u 
iznosu od 17.161.148,10 kuna što iznosi  77,78% ukupnih sredstava s tendencijom daljnjeg rasta dok 
je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine utrošeno 9.863.457,57 kuna za navedene 
troškove. S obzirom da navedeni troškovi iz godine u godinu sve više rastu školama ostaje premalo 
prostora za pokriće ostalih materijalnih i financijskih rashoda, a osobito za sredstva koja bi se planirala 
za stručno usavršavanje i razvoj zaposlenika. 
 

Sredstva za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima utvrđena su u iznosu od 
6.300,00 kuna godišnje po učeniku koji koriste usluge učeničkih domova. Navedeni iznos predstavlja 
50% cijene programa. Ukupno planirana sredstva za 2015. godinu za ove namjene iznosila su 
3.342.875,00 kuna. U razdoblju srpanj-prosinac 2015. godine utrošeno je 1.341.103,43 kune. 
Napominjemo da se cijena po učeniku nije mijenjala od 2004. godine, a inflacija i rast troškova života 
su evidentni svake godine što utječe na kvalitetu smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima. 
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11.3. Programi i projekti iznad minimalnog standarda 
 

Budući da se u okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju sredstva za tzv. minimalni 
financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi 
trebali bi težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog standarda i obogaćivanje 
programa odgoja i obrazovanja u školama. Iz toga su razloga Programom javnih potreba u školstvu za 
2015. godinu osigurana dodatna financijska sredstva u visini 33.192.091,99 kuna kojima je predviđeno 
financiranje organizacije natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini, financijsko 
podupiranje realizacije programa i projekata u osnovnim i srednjim školama, ostali programi i projekti 
u odgoju i obrazovanju, poticanje izvrsnosti, sufinanciranje školskih knjižnica obveznom školskom 
lektirom u osnovnim i srednjim školama, sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole 
socijalno ugroženim građanima, sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, zatim 
realiziranje programa ispraćaja maturanata i obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, 
investicijsko održavanje objekata i opreme u školstvu, te projekti financirani/sufinancirani sredstvima 
Europske unije - Učimo zajedno i Učimo zajedno 2. 
 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine utrošeno je ukupno 14.100.841,86 kuna 
za daljnju realizaciju programa kako slijedi: 

- za financiranje organizacije natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini 
utrošeno je 8.172,00 kune, 

- za sufinanciranje programa i projekata u osnovnim i srednjim školama utrošeno je 42.160,00 
kuna, 

- za realizaciju ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju utrošeno je 40.000,00 kuna, 
- za poticanje izvrsnosti utrošeno je 94.500,00 kuna, 
- za sufinanciranje nabave udžbenika za osnovne i srednje škole socijalno ugroženim građanima 

utrošeno je 556.900,18 kuna, 
- za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije 

utrošeno je 11.783.856,91 kuna, 
- za sufinanciranje projekta Obilježavanje Dana sjećanja na žrtvu Vukovara utrošeno je 

28.692,50 kuna, 
- za EU projekt - "Učimo zajedno" utrošeno je 358.211,69 kuna, 
- i za nastavak projekta u 2015/2016. godini - EU projekt "Učimo zajedno 2" je utrošeno 

788.462,08 kuna. 
 

Program sufinanciranja međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola provodi se 
temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se sufinancira 75% cijene mjesečne učeničke karte 
za autobus odnosno vlak, a za učenike iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade ili pomoći 
za uzdržavanje s područja oštećenih ili uništenih poplavom država financira 100% cijene mjesečne 
učeničke karte. Osječko-baranjska županija sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola u 
iznosu od 5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak. Ukupan iznos sredstava 
utrošen za prijevoz redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije za 
razdoblje rujan-prosinac 2015. godine iznosi 11.783.856,91 kunu, od toga je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta doznačilo iznos od 11.072.491,61 kunu, dok je Osječko-baranjska županija 
utrošila 711.365,30 kuna. 
 

Od programa koji su realizirani u 2015. godini posebno se ističu projekti osiguravanja 
pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u razvoju - "Učimo zajedno " i "Učimo zajedno 2". EU projekt 
- "Učimo zajedno" je osiguravao pomoćnike za 61 dijete s teškoćama u osnovnim školama na 
području naše županije. Vrijeme provedbe projekta je bilo od 1. rujna 2014. godine do 31. kolovoza 
2015. godine. Prijavitelj i nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, dok su partneri - Udruga 
djece i mladih s poteškoćama "Zvono" Belišće, Udruga osoba s invaliditetom Našice, Udruga za 
pomoć osobama s mentalnom retardacijom Đakovo, Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti Osijek i 
Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje. Projekt je u cijelosti financiran iz sredstava 
Europskog socijalnog fonda i Državnog proračuna u ukupnom iznosu od 3.103.340,00 kuna, u 2015. 
godini za realizaciju projekta je utrošeno 526.700,00 kuna, od srpnja do prosinca 358.211,69 kuna. 
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Osječko-baranjska županija je uspješno prijavila i nastavak projekta - "Učimo zajedno 2" gdje su za 
školsku godinu 2015./2016., osim osnovnih škola uključene i srednje škole, i osigurano je 68 
pomoćnika u nastavi za 87 učenika s teškoćama u razvoju. Korisnik prema Ugovoru o dodjeli 
bespovratnih sredstava je Osječko-baranjska županija, a partneri su Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje d.o.o., 39 osnovnih i 4 srednje škole. Vrijednost prijavljenog projekta iznosi 
2.615.750,00 kuna za što je 95% financiranja osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda i 
Državnog proračuna Republike Hrvatske (2.475.750,00 kuna), a 5% su vlastita sredstva Osječko-
baranjske županije (140.000,00 kuna). Od rujna 2015. godine kada se počeo provoditi projekt ukupno 
je utrošeno 788.462,08 kuna. 
 
11.4. Stipendije, potpore za poslijediplomski studij i studentski krediti 
 

Osječko-baranjska županija stipendira učenike i studente od 2002./03. školske odnosno 
akademske godine. Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 
učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ispunilo je svoju svrhu, na učenike i 
studente djeluje poticajno jer ih podržava u postizanju visokog prosjeka ocjena, značajnih rezultata na 
natjecanjima, a veći broj studenata diplomira znatno ranije od predviđenog zakonskog roka nakon 
čega veći broj nastavlja poslijediplomski studij, a velika većina se i zapošljava u Osječko-baranjskoj 
županiji. U Proračunu za 2015. godinu za stipendiranje učenika i studenata bilo je predviđeno 
1.140.000,00 kuna, dio za ugovorne obveze iz prethodnih godina, a dio za nove stipendiste od rujna, 
odnosno listopada 2015. godine. Od toga je iznosa za akademsku godinu 2014./15. u 2015. godini 
korisnicima isplaćeno ukupno 717.700,00 kuna zaključno s isplatom učenicima za lipanj, a studentima 
za srpanj. Do kraja kalendarske godine isplaćen je učenicima i studentima preostali dio stipendija za 
akademsku godinu 2014./15. u iznosu od 383.400,00 kuna. Od 1. siječnja do 31. prosinca 2015. 
godine za stipendije učenicima i studentima isplaćeno je ukupno 1.101.100,00 kuna. U školskoj, 
odnosno akademskoj godini 2015./16. temeljem Natječaja dodijeljeno je ukupno 131 stipendija i to za 
78 učenika (65 darovitih učenika i 13 učenika koji se obrazuju za deficitarna zanimanja) i 53 studenta 
(30 darovitih studenata i 23 studenta koji se obrazuju za deficitarna zanimanja). 
 

Osječko-baranjska županija dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij od 2002./03. 
akademske godine. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Županije za najvišu razinu 
znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su 
zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju 
nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje. U Proračunu za 2015. godinu za potpore za 
poslijediplomski studij bilo je predviđeno 300.000,00 kuna. Temeljem Natječaja za dodjeljivanje 
potpora za poslijediplomski studij dodijeljene su potpore i potpisani su ugovori sa 61 kandidatom 
kojima je isplaćeno ukupno 299.776,95 kuna. 
 

Županija je objavila Javni poziv za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju kamata za 
akademsku godinu 2014./15. na temelju kojeg je odobreno i realizirano 11 kreditnih zahtjeva ukupne 
vrijednost 1.133.730,00 kuna. U listopadu 2015. godine objavljen je Javni poziv za dodjelu 
studentskih kredita za akademsku godinu 2015./16. te je u tijeku prikupljanje zahtjeva studenata. 
 
11.5. Projekt izgradnje centra za autizam 
 

Već nekoliko godina ukazuje se na potrebu izgradnje centra za autizam. Naime, u slavonsko-
baranjskoj regiji koja obuhvaća 5 slavonskih županija (Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, 
Brodsko-posavska, Virovitičko-podravska i Požeško-slavonska) prema podacima Registra osoba s 
invaliditetom, živi 241 osoba s poremećajem iz autističnog spektra. U Republici Hrvatskoj od četiri 
velika grada jedino Osijek do sada nije imao ovakav Centar. U Zagrebu djeluje Centar za autizam, a 
podružnice ima u Rijeci i Splitu. 
 

Kako je prepoznata potreba za uspostavom ustanove u kojoj bi se stvorili uvjeti za rad s 
djecom, učenicima i odraslim osobama  s poremećajem iz autističnog spektra, učinjeni su i prvi koraci 
u realizaciji ovog projekta sklapanjem Sporazuma o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje 
i rehabilitaciju, Osijek. Sporazum su sklopili Ministarstvo socijalne politike i mladih, Ministarstvo 
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znanosti, obrazovanja i sporta, Ministarstvo zdravlja, Osječko-baranjska županija i Grad Osijek 10. 
listopada 2015. godine. Potpisnici Sporazuma usuglasili su se da se za uspostavu Centra koriste 
organizacijski i prostorni potencijali postojeće Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek" sa 
sjedištem u Osijeku, Vinkovačka 3, čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. 
 

Radi stvaranja uvjeta za rad Centra potrebno je stvoriti materijalne i organizacijske 
pretpostavke za rekonstrukciju, odnosno izgradnju te ustroj Centra što podrazumijeva izradu projektne 
dokumentacije te pribavljanje odgovarajućih suglasnosti od Ministarstva znanosti, obrazovanja i 
sporta i pribavljanja licence za pružanje socijalnih usluga od Ministarstva socijalne politike i mladih te 
donošenje odgovarajućih odluka. 
 

U Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini ("Županijski glasnik" 
broj 3/15., 6/15. i 10/15.)  predviđen je iznos od 162.500,00 kuna za izradu projektne dokumentacije 
za izgradnju novog objekta budućeg Centra. Izrada idejnog  projekta je završena u 2015. godini i radi 
se na pokretanju izrade glavnog projekta. Plan je da glavni projekt bude završen u prvom kvartalu 
2016. godine te bi se nakon ishođenja građevinske dozvole pokrenula izgradnja. Sukladno Sporazumu 
Grad Osijek i Osječko-baranjska županija sudjelovat će u financiranju izgradnje objekta, a međusobne 
odnose regulirat će Ugovorom o sufinanciranju. Planirana vrijednost izgradnje procjenjuje se na 
7.200.000,00 kuna. Prema raspoloživim informacijama Grad Osijek planirao je sredstva u visini od 
1.500.000,00 kuna za izgradnju objekta Centra. Osječko-baranjska županija u Planu rashoda za nabavu 
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-
baranjske županije u 2016. godini planirala je iznos u visini od 2.292.291,00 kuna, što ukupno iznosi 
3.792.291,00 kuna za 2016. godinu, a preostali iznos planirat će se u Proračunu za 2017. godinu. 
 
 
12. KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na 12. sjednici 16. prosinca 2014. godine donijela 
Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu. 
Programom je obuhvaćeno financiranje ustanova kulture kojima je Županija osnivač odnosno 
suosnivač, a to su Muzej likovnih umjetnosti Osijek i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Za Muzej 
je u 2015. godini ukupno izdvojeno 2.910.000,00 kuna za plaće, materijalne i programske troškove te 
za investicije, a od toga iznosa su utrošili 2.851.355,50 kune te će preostali iznos od 58.644,50 kuna  
utrošiti za akontaciju za 2016. godinu. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca im je izdvojeno 
1.834.854,82 kune. Za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je u 2015. godini ukupno izdvojeno 
11.781.000,00 kuna. Od toga 11.581.000,00 kuna za redovnu djelatnost, a 200.000,00 kuna za 
investicije i investicijsko održavanje zgrade Kazališta, odnosno u razdoblju od 1. srpnja do 31. 
prosinca 6.640.647,50 kuna. 
 

Nadalje, Programom su obuhvaćene i javne potrebe u kulturi od interesa za Županiju, a to su 
sljedeće manifestacije i memorijali: Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, Tamburaški 
orkestar Osječko-baranjske županije, Đakovački vezovi, Tamburaško društvo "Dora Pejačević" 
Našice, Memorijal "Darko Lukić", Međunarodno natjecanje mladih pijanista - EPTA i Strossmayerovi 
dani, za koje je u 2015. godini ukupno izdvojeno 330.000,00 kuna, odnosno u razdoblju od 1. srpnja 
do 31. prosinca 45.000,00 kuna. 
 

U sklopu Programa su i ostale javne potrebe u kulturi za koje je ukupno u 2015. godini 
izdvojeno 758.500,00 kuna, a za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 664.000,00 kuna, a 
sufinanciraju se putem natječaja koji se raspisuje svake godine. Tako je 27. listopada 2014. godine 
raspisan Natječaj za 2015. godinu i objavljen je u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije. 
Temeljem natječaja donesen je Plan raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na 
području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu. Za iste namjene će krajem siječnja 2016. 
godine biti raspisan natječaj za 2016. godinu koji će biti objavljen u Glasu Slavonije i na web 
stranicama Županije. 
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Županija je sa 100.000,00 kuna sufinancirala i programsku djelatnost Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. 
 

U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine za potrebe sporta utrošeno je 
2.433.000,00 kuna od ukupno planiranih 3.500.000,00 kuna: 

- za Program poticanja i promicanja sporta (ravnomjeran razvoj sporta, programske aktivnosti 
županijskih granskih saveza, rad s mlađim uzrasnim kategorijama sportaša, sportsko-
rekreacijske aktivnosti osoba s invaliditetom, program djece predškolske dobi, program 
sportskih aktivnosti studenata, jednokratna pomoć nižerangiranim sportskim udrugama) 
utrošeno je 1.983.000,00 kuna od ukupno planiranih 2.300.000,00 kuna, 

- za Program Športske zajednice Osječko-baranjske županije i županijskih granskih saveza 
utrošeno je 400.000,00 kuna od ukupno planiranih 850.000,00 kuna, 

- za Program sportskih školskih društava (županijska natjecanja školskih sportskih društava) 
utrošeno je 50.000,00 kuna od ukupno planiranih 350.000,00 kuna. 

 
Skupština Osječko-baranjske županije je na 12. sjednici 16. prosinca 2014. godine donijela 

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu. 
U okviru Programa Županija je za Zajednicu tehničke kulture Osječko-baranjske županije u 2015. 
godini izdvojila 1.018.200,00 kuna, a za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 571.870,00 kuna. 
Financirale su se plaće, materijalni troškovi, investicije te dio programskih troškova centara tehničke 
kulture. 
 
 
13. FINANCIRANJE UDRUGA 
 

Udruge se financiraju s više pozicija proračuna Županije i iz više razdjela. Iz razdjela 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb financiraju se braniteljske udruge, udruge s programima 
iz zdravstva, socijalne skrbi, s humanitarnim i karitativnim programima, programi osoba s 
invaliditetom, osoba starije životne dobi, umirovljenika, romskih udruga, različitih programa 
strukovnih udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi. 
 

Udruge se financiraju iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja po posebnom programu, 
temeljem posebnih programa od posebnog interesa koji su uvršteni na posebnim pozicijama u 
proračunu ili iz sredstava planiranih na posebnim pozicijama za programe i projekte koji se pojave 
tijekom godine i za koje sredstva odobrava Župan svojim rješenjem. 
 

Slijedom toga Župan je 29. svibnja 2015. godine donio Program financiranja programskih 
aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini, a temeljem Natječaja za 
prijavu programa i projekata udruga koji će se financirati iz Proračuna Županije u 2015. godini, a koji 
je bio otvoren 30 dana u listopadu i studenom 2014. godine. Prema Programu u 2015. godini iz 
Proračuna Županije sufinancirano je 204 programa/projekata, od toga 44 iz područja zdravstva i zaštite 
okoliša, 47 iz područja socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih djelatnosti, 24 programa/projekata 
braniteljskih udruga te 89 programa/projekata strukovnih udruga, iz područja hobistike i sl.. Ukupno je 
za navedene programe iz Proračuna Županije  predviđeno 621.000,00 kuna. 
 

Temeljem Zakona o Hrvatskom Crvenom križu u prvom polugodištu financirana je redovna 
djelatnost i služba traženja Crvenog križa Osječko-baranjske županije s 291.500,00 kuna, a po 
Ugovoru Županije i Hrvatskog Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek koji je sklopljen 
24. srpnja 2014. godine o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u otplati dijela kredita Hrvatskog 
Crvenog križa Gradskog društva Crvenog križa Osijek podignutog za rekonstrukciju i proširenje 
kapaciteta Centra za edukaciju u Orahovici i na osnovu Ugovora doznačeno je Gradskom društvu 
50.000,00 kuna. 
 No, ovdje valja naznačiti da je donošenje novog Zakona o udrugama, a potom Uredbe o 
kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće 
dobro koje provode udruge predstavljalo poticaj, ali i obvezu propitivanja dosadašnje prakse te 
uređenja ovih pitanja na novi način. Slijedom toga pristupljeno je izradi Projekta "Financiranje udruga 
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sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije" koji je dovršen lipnja 2015. godine, a u okviru 
kojega je analiziran normativno oblikovani sustav financiranja udruga te utvrđeni pravci njegove 
dogradnje. U okviru izvještajnog razdoblja poduzimane su radnje usmjerene izgradnji novoga sustava, 
a što se bliže prikazuje u okviru odjeljka Sustava potpora iz Proračuna Županije. 
 
 
14. OBRANA I ZAŠTITA 
 

Izgradnji sustava civilne obrane, zaštite i spašavanja Županija je u izvještajnom razdoblju 
posvećivala dužnu pažnju. S ciljem njezinog jačanja poduzet je niz aktivnosti pretežito usmjeren 
osposobljavanju nositelja ovoga sustava. Održano je 45 sastanaka s predstavnicima institucija (MUP, 
MORH, PUZS, HGSS, Hrvatske vode, Hrvatski Crveni križ, Caritas, Vatrogasna zajednica, Radio-
amateri s područja Osječko-baranjske županije, Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa" te ostalim 
institucijama i udrugama građana koje se bave zaštitom i spašavanjem), vezanih uz rješavanje 
problematike zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije. Održano je i 9 savjetovanja načelnika i 
gradonačelnika Osječko-baranjske županije iz područja zaštite od požara (sukladno Programu Vlade o 
protupožarnoj sezoni). 
 

U operativnom dijelu, obavljani su poslovi izrade baze podataka za područje zaštite i 
spašavanja te je nastavljen proces kadrovske popune i materijalno-tehničkog opremanja 
specijalističkih postrojbi civilne zaštite. Održano je i 15 edukativnih sastanaka s pripadnicima 
postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije. Radi provjere njihove 
osposobljenosti u ovom su razdoblju održane dvije vježbe operativnih snaga sustava civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije te jedna međunarodna vježba operativnih snaga sustava civilne zaštite. 
 

Osobita pozornost poklonjena je osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasnih društava. U 
cilju pravovremenog i kvalitetnog djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava Župan je u ovom 
izvještajnom razdoblju donio Zaključak o sufinanciranju nabavke vatrogasne opreme i sufinanciranju 
prostornih uvjeta za djelovanje dobrovoljnih vatrogasnih društava s područja Osječko-baranjske 
županije. Župan je temeljem objavljenih poziva i pristiglih zahtjeva dodijelio potpore za ukupno 89 
dobrovoljnih vatrogasnih društava. Navedene potpore se odnose na potpore za 64 dobrovoljna 
vatrogasna društva za sufinanciranje nabave vatrogasne opreme u ukupnom iznosu od 193.214,15 
kuna, te potpore za 25 dobrovoljnih vatrogasnih društava za sufinanciranje prostornih uvjeta za 
njihovo djelovanje u ukupnom iznosu od 212.000,00 kuna. 
 
 Ukupnim sustavom ravnao je Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, koji je 
na 5 svojih sastanaka detaljno analizirao sva pitanja iz samoupravnog djelokruga Osječko-baranjske 
županije koja se tiču zaštite i spašavanja, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite na radu. Stožer je 
posebnu pozornost posvetio rješavanju problema vezanih uz prihvat i zbrinjavanje migranata s 
područja Bliskog Istoka (u razdoblju od 16. do 18. rujna 2015. Stožer je održao tri sjednice posvećene 
rješavanju migrantske krize). Stožer na čelu sa Županom kontinuirano je pratio razvoj situacije na 
terenu i u suradnji s drugim nadležnim tijelima, poduzimao konkretne mjere kako bi se migranti 
adekvatno zbrinuli te zaštitilo zdravlje i imovina lokalnog stanovništva. Treba naglasiti da je i pored 
činjenice da se prihvat i zbrinjavanje migranata odvijao sukladno Planu Vlade Republike Hrvatske te 
da su za njegovu neposrednu provedbu nadležna središnja državna tijela, Stožer je poduzeo niz mjera 
kako bi se uspješno prevladali početni problemi prouzročeni nedostatkom komunikacije i koordinacije 
središnjih državnih tijela s jedinicama lokalne samouprave i Osječko-baranjskom županijom. 
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IV. FINANCIJSKA POLITIKA I GOSPODARENJE IMOVINOM 
 
1. Opći financijski okvir i proračunska politika 
 
 U okviru ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom, župan izvršava te osigurava izvršavanje općih 
akata predstavničkog tijela, te upravlja nekretninama, pokretninama i rashodima županije. O 
izvršavanju županijskog proračuna i provođenju propisa i općih akata županije župan izvještava 
predstavničko tijelo. Stoga se o proračunskoj politici županijska skupština podrobnije izvješćuje 
godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna. 
 
 Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu donijela je Skupština Osječko-baranjske 
županije na svojoj 12. sjednici održanoj 16. prosinca 2014. godine u ukupnoj svoti od 393.489.839,00 
kuna. Radi prilagodbe proračunske politike raspoloživim sredstvima predložene su dvije izmjene i 
dopune Proračuna. Skupština Osječko-baranjske županije usvojila je prve izmjene i dopune na 14. 
sjednici 28. travnja 2015. godine kada je Proračun određen u visini od 416.4374.273,06 kuna i druge 
izmjene i dopune na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine kada je Proračun određen u visini od 
410.295.196,48 kuna. 
 
 Osim što proračun pokazuje najvažnije ciljeve jedinice lokalne samouprave u proračunskoj 
godini, on služi i kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. Proračun Osječko- 
baranjske županije sastavljen je na način da se transparentno može vidjeti na koji se način prikupljaju 
prihodi, a s druge strane, u posebnom dijelu proračuna, nalazi se odgovor za što će se prikupljena  
sredstva potrošiti. Uz svaku proračunsku stavku naveden je i izvor financiranja koji osigurava  
namjensko trošenje proračunskih  prihoda. Još sredinom 2009. godine uvedena je i veća financijska 
disciplina tako da se, umjesto dotadašnjeg mjesečnog, prešlo na dnevno praćenje prihoda, te su se 
shodno naplaćenim prihodima izvršavale i proračunske obveze, što uvelike smanjuje rizike od 
nenamjenskog trošenja sredstava. Isto tako, financijski rezultat poznat je svakodnevno. 
 
 U 2011. godini stvorene su pretpostavke za preuzimanje naplate poreza na cestovna motorna 
vozila, poreza na plovne objekte i poreza na nasljedstva i darove od Porezne uprave. Upravni odjel za 
javne financije Osječko-baranjske županije utvrđuje i naplaćuje porez na nasljedstva i darove na 
temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora. Tijekom 2015. godine na 
temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora otvoreno je 3089  predmeta. 
Riješeno je 3029 predmeta, a u tijeku je rješavanje 60 predmeta. Naplaćeno je ukupno 770.475,35 kuna. 
U 2015. godini doneseno je 27.768 poreznih rješenja kojima je razrezan porez na cestovna motorna 
vozila u ukupnom iznosu od 9.609.135,91 kuna. Naplaćeno je ukupno 11.846.485,45 kuna. U 2015. 
godini doneseno je 114 poreznih rješenja kojima je razrezan porez na plovila. Naplaćeno je ukupno 
27.234,02 kuna. Nakon poslanih opomena radi nepravovremenih uplata utvrđenog poreza, pokrenut je 
2581 ovršni postupak, od čega su 1511 ovršna postupka dovršena, odnosno porezni dug je u cijelosti 
naplaćen, dok je 1070 ovrha u postupku naplate kod Financijske agencije, sukladno Zakonu o 
provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. U sljedećem grafičkom prikazu vidljiva je naplata poreza na 
cestovna motorna vozila za razdoblje 2005. - 2015. godine. 
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U sljedećem prikazu vidljivo je kretanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak u razdoblju od 
2009. - 2015. godine, gdje je vidljiv značajan pad u 2010. godini, dok u 2011., 2012. i 2013. bilježi rast, 
a u 2014. i 2015. godini bilježi pad. 
 

 
 

Naime, Izmjenama i dopunama Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave ("Narodne novine" 147/14.) došlo je do nove raspodjele poreza na dohodak 
tako da za financiranje decentraliziranih funkcija dodatni udio iznosi 6% umjesto dotadašnjih 12%. 
Kada govorimo o nenamjenskom dijelu poreza na dohodak Županiji je pripadalo 15,5% dok se 
izmjenama i dopunama Zakona prikuplja 16,5% s područja jedinica lokalne samouprave koje nisu na 
potpomognutom području, a 12% s jedinica lokalne samouprave koje se nalaze na potpomognutom 
području. Ovdje treba naglasiti da od ukupno 42 jedinice lokalne samouprave na našem području 
svega 5 nije potpomognuto područje što ima za posljedicu smanjenje prihoda od poreza na dohodak 
jer na potpomognutim područjima udio Županije iznosi 12% dok na ostalim 16,5%. Iz navedenih 
razloga vidljivo je smanjenje prihoda od poreza na dohodak za 19,46% u odnosu na isto razdoblje 
prethodne godine. 
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U nastavku se daju podaci o ostvarenju ostalih nenamjenskih prihoda u razdoblju 2010.-2015. 
godine. 
 

Vrsta 
prihoda/ 
godina 

2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 

Porez i 
prirez na 
dohodak 

69.956.060,35  71.953.532,84  77.507.130,37  78.436.536,31  75.985.429,46  61.200.908,21  

Porez na 
automate 892.691,23  684.800,00  562.400,00  238.415,00  233.100,00  223.325,00  

Porez na 
cestovna 
motorna 
vozila 

11.340.947,38  10.959.329,54  12.537.992,73  9.304.570,47  12.367.265,52  11.846.485,45  

Porez na 
nasljedstva i 
darove 

160.070,73 135.179,38 168.555,40 401.650,70 257.802,01 770.475,35 

Pristojbe i 
naknade 809.351,50  856.778,78  924.981,95  756.312,89  1.182.187,68  2.030.693,98  

Ostale 
upravne 
pristojbe 

2.383.786,86  3.516.722,34  3.559.504,85  5.184.449,95  3.354.248,25  3.480.958,77  

 
Kako tijekom proteklih, i ove su godine blagovremeno podmirivane obveze vjerovnicima, 

zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Redovno su izvršavana plaćanja računa, 
podmirivanje javnog duga prema rokovima dospijeća, te prijenosi decentraliziranih sredstava  
proračunskim korisnicima. Proračunski korisnici osnovnih i srednjih škola svoja plaćanja iz 
decentraliziranih sredstava obavljali su putem županijske riznice. Izvršavane su redovne mjesečne 
doznake ustanovama kulture, športa, tehničke kulture te ostalim proračunskim korisnicima. Isplate 
studentskih stipendija bile su redovite. Sve zakonske obveze Proračuna (Državni hidrometeorološki 
zavod, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Hrvatski Crveni križ) redovito su 
izvršavane. Unatoč financijskim problemima, dugogodišnji cilj Osječko-baranjske županije u smislu 
ravnomjernog razvoja cijelog područja nije narušen i sve pomoći  jedinicama lokalne samouprave 
koje su u Proračunu planirane, izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za tekuću 
godinu. 
 

Od 2010. godine uspostavljena je dnevna financijska kontrola isplata iz Proračuna po 
izvorima sredstava, a trenutno slobodna sredstva na žiro-računu oročavana su u poslovnim 
bankama, što je donijelo dodatna sredstva u proračun. 
 
2. Osiguravanje dopunskih izvora sredstava 
 

Budući da sredstva Županijskog proračuna nisu dostatna za ostvarivanje planiranih projekata 
i zadovoljavanje utvrđenih potreba, Župan je nastojao pokretanjem odgovarajućih inicijativa i 
aktivnosti osigurati dopunska sredstva kojima bi se uvećao fiskalni kapacitet Županije, odnosno 
raspoloživa masa sredstava za te namjene. U tom cilju pokretane su aktivnosti udruživanja sredstava 
s jedinicama lokalne samouprave na području Županije za određene projekte, aktivnosti 
suinvestiranja određenih projekata s državnim i paradržavnim tijelima, aktivnosti osiguravanja 
sredstava iz međunarodnih izvora te dopunskih sredstava iz Državnog proračuna. 
 

U ostvarivanju projekata od regionalnog interesa Županija je nastojala povezati interese 
više jedinica lokalne samouprave na njezinom području te Države odnosno odgovarajućih državnih 
tijela i institucija. U financijskom smislu, Županija je poticala odnosno prihvaćala inicijative za 
udruživanjem sredstava čime su osiguravana dostatna sredstva za izvršenje odnosnog projekta. 
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Na ovaj način u 2015. godini planirano je udruživanje sredstava s vanjskim izvorima u 
visini od 26.067.748,00 kuna prikazanih u sljedećoj tablici: 
 

Izvor sredstava Plan Realizacija Namjena 
Hrvatske vode, jedinice 
lokalne samouprave i 
trgovačka društva 

1.500.000,00  930.675,00 Za projektnu dokumentaciju i izgradnju za 
NAPNAV 

Državni proračun - 
Ministarstvo poduzetništva 
i obrta 

830.000,00  819.177,88  

Državni proračun - 
Ministarstvo branitelja 45.000,00  38.875,69  

Tekuće pomoći iz 
gradskog proračuna - za 
kamate 

380.000,00  368.486,01  

Udruživanje sredstava za subvenciju 
kamata za kredite poljoprivrednika, malih 
i srednjih poduzetnika. Uz ministarstva u 
subvenciji kamatne stope sudjeluju 
jedinice lokalne samouprave i Županija. 

Državni proračun - 
Ministarstvo vanjskih 
poslova i europskih 
integracija 

19.000,00  19.000,00    Za djelovanje Savjeta za europske 
integracije 

Državni proračun - Dravis 
III. 300.000,00  290.200,83  Međunarodni projekt Dravis III. 

Ostali prihodi za posebne 
namjene 
- Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost - 
gospodarenje energijom 

11.982.460,00  9.922.472,62  Energetska učinkovitost 

Kapitalne pomoći  iz 
državnog proračuna -  
provedba projekta IPA 
IIIc- PANONIAN BEE 

270.000,00  190.901,73  
Razvoj konkurentnosti i unaprjeđenje 
poslovanja pčelara te razvoj klastera u 
prekograničnom području 

Tekuće pomoći od 
institucija i tijela EU - 
PROJEKT BICBC IPA 
PREKOGRANIČNA 
SURADNJA 
HRVATSKA-
MAĐARSKA 

500.000,00  615.439,98  Razvoj i unaprjeđenje biciklističkih staza 
u prekograničnom području  

Tekuće pomoći od 
institucija i tijela EU - 
PROJEKT  IPA 
PREKOGRANIČNI 
PROGRAM 
HRVATSKA-SRBIJA - 
DUNAVIS 

12.750,00  -    

Jačanje kapaciteta jedinica područne 
(regionalne) samouprave za postupanje u 
izvanrednim situacijama u pograničnom 
području 

Kapitalne pomoći  iz 
državnog proračuna -  
Ministarstvo turizma za 
master plan turizma 

200.000,00  200.000,00  
Sredstva Ministarstva turizma za 
sufinanciranje izrade master plana turizma 
Osječko-baranjske županije 

Tekuće pomoći iz 
državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU 
sredstava - EU projekti 
"Učimo zajedno" 

2.055.438,00  1.311.702,95  

Sredstvima osiguranim iz EU fondova 
financiranje pomoćnika u nastavi djeci s 
teškoćama u osnovnoškolskim 
ustanovama Osječko-baranjske županije 
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Tekuće pomoći iz 
državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU 
sredstava - EU projekti 
"Učimo zajedno 2" 

868.100,00  495.150,00  

Tekuće pomoći iz 
državnog proračuna 
temeljem prijenosa EU 
sredstava - 
RAZMINIRANJE 

6.900.000,00  -    Sredstvima osiguranim iz EU fondova 
financiranje razminiranja 

Ostali prihodi za posebne 
namjene  
- kreditna linija za obrtna 
sredstva 

15.000,00  -    

Sredstva jedinica lokalne samouprave s 
područja Osječko-baranjske županije za 
subvenciju kamate na poduzetničke 
kredite 

Ostali nespomenuti prihodi 
po posebnim propisima - 
širokopojasna 
infrastruktura 

70.000,00  80.000,00  

Za poticanje razvoja gospodarskog 
okruženja ulaganjem u širokopojasnu 
infrastrukturu u slabije razvijenim 
područjima (usklađivanje s propisima i 
politikama EU te nacionalnim politikama i 
programima). 

Ostali prihodi za posebne 
namjene 
- za prostorno-prometnu 
studiju 

120.000,00  118.875,00  
Prostorno prometna studija  cestovno-
željezničkog prometnog sustava šireg 
područja grada Osijeka 

UKUPNO 26.067.748,00  15.400.957,69    
 

Napomena: U tablici su prikazana samo sredstva koja su udruživana putem Županijskog proračuna, 
dakle, bila su stavka unutar njega. 

 

Kako je vidljivo iz prethodne tablice, temeljem zaključenih ugovora, Županija je i u ovoj 
godini uz svoja sredstva vezala sredstva jedinica lokalne samouprave s područja Županije, državnih 
institucija i EU sredstava. 
 
3. Sustav potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije 
 

Sustav potpora u Osječko-baranjskoj županiji postupno se gradio i dograđivao prateći 
donošenje i čestu izmjenu propisa, prateći i prilagođavajući se praksi postupanja resornih 
ministarstava. Rezultat ovog procesa je i unaprjeđenje postupaka odobravanja potpora. Česta izmjena 
i kontradiktornost propisa, različitost mišljenja i postupanja središnje državne uprave i niz objektivnih 
i subjektivnih razloga značajno su otežavali taj put. No, unatoč svemu, postupajući brigom dobrog 
gospodara i slijedeći ciljeve politike utvrđene propisima i planskim dokumentima, Osječko-baranjska 
županija je osiguravala zakonitost svoga postupanja. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju te 
donošenje i izmjena propisa koji se odnose na sustav potpora utjecao je i na promjene na 
normativnom planu jedinica teritorijalne samouprave, pa tako i Osječko-baranjske županije. 
 

Posebni poticaj uređivanju ovih pitanja dao je Projekt "Financiranje udruga sredstvima 
Proračuna Osječko-baranjske županije" dovršen lipnja 2015. godine u okviru kojega je analiziran 
normativno oblikovani sustav financiranja udruga. Ovaj elaborat rezultat je i potrebe sagledavanja 
stanja i trasiranja načina primjene novih propisa vezanih uz financiranje udruga. Naime, donošenje 
novog Zakona o udrugama, a potom Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i 
ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge predstavlja poticaj, 
ali i obvezu propitivanja dosadašnje prakse te uređenja ovih pitanja na novi način. Slijedom 
provedene analize te zaključaka i prijedloga prikazanih u njoj, pristupljeno je izgradnji novoga 
sustava. No, budući da je analiza obuhvatila i cjelokupan sustav potpora čiji su korisnici potencijalno i 
udruge te donošenje programa javnih potreba, napori nisu ograničeni samo na financiranje udruga. 
Što je učinjeno? 
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 Tijekom 2015. godine dovršen je posao normativnog uređivanja sustava dodjele potpora. 
Podsjećanja radi, u prethodnom razdoblju pitanja potpora uređena su sljedećim aktima: Odlukom o 
stipendiranju darovitih učenika i studenata ("Županijski glasnik" broj 2/09.), Odlukom o stipendiranju 
učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ("Županijski glasnik" 2/09.), Odlukom o 
dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij ("Županijski glasnik" broj 2/09.), Odlukom o 
utvrđivanju kriterija i uređivanju drugih pitanja financiranja javnih potreba Osječko-baranjske 
županije u tehničkoj kulturi ("Županijski glasnik" broj 15/10.). Tijekom 2014. godine proveden je 
postupak uređivanja potpora u području gospodarstva: Odlukom o potporama za poticanje razvoja 
poduzetništva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.), Odlukom o 
potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
2/14.), a donesena je i nova Odluka o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno 
ugroženim građanima ("Županijski glasnik" broj 2/14.). 
 
 U drugoj polovini 2015. godine pripremljen je nacrt nove Odluke o kojem je provedeno 
savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te je Skupština donijela novu Odluku o financiranju 
programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji, pripremljen je 
nacrt te je aktom Župana od 17. lipnja 2015. noveliran Pravilnik o vođenju baze podataka 
"Financiranje udruga" u informacijskom sustavu Osječko-baranjske županije. Nastavno, prema 
elementima sadržanim u Pravilniku, izrađen je informatički program čija primjena bi trebala započeti 
s početkom 2016. godine. Dograđen je koncept programa javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi 
i školstvu koje je Skupština donijela krajem 2015. godine kriterijima i postupkom odobravanja 
sredstava. Sukladno određenju Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi, izrađen je nacrt Odluke 
o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije koju je Skupština 
donijela 17. prosinca 2015. godine. Provedbenim planom unaprjeđenja zaštite od požara za područje 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu koji je Skupština donijela 17. prosinca 2015. godine 
uređeno je financiranje dobrovoljnih vatrogasnih društava i javnih vatrogasnih postrojbi izvan 
standarda utvrđenog Zakonom o vatrogastvu. Izrađen je nacrt te je Skupština 7. srpnja 2015. godine 
donijela Odluku o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije. Posebne 
potpore jedinicama lokalne samouprave uređene su Odlukom o potporama za izradu dokumentacije za 
provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., koju je 
Skupština donijela 7. srpnja 2015. godine. 
 

U provedbi koncepta utvrđenog normativnih rješenja prikazanih akata, Sustav je 
operacionaliziran utvrđivanjem potrebnih obrazaca, formiranjem odgovarajućih stručnih 
povjerenstava, a osobito pripremom i donošenjem Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-
baranjske županije u 2016. godini. Ovim Planom se identificira naziv potpore utvrđen odgovarajućim 
programskim ili općim aktom, pravni temelj dodjele, namjena sredstava, potencijalni korisnici, 
raspoloživi ukupni iznos, iznos (intenzitet) potpore, način (postupak) dodjele te planirani datum 
provedbe postupka dodjele. S ciljem osiguranja transparentnosti sustava redizajnirane su internetske 
stranice Županije na kojima je na jednostavan način prikazan sustav, podržani pristupi svim 
relevantnim dokumentima, objavljen Plan dodjele potpora, javni pozivi za podnošenje zahtjeva za 
odgovarajućim potporama te objavljeni akti o dodijeljenim potporama. Sve ovo prati i odgovarajući 
informacijski sustav podržan informatičkom tehnologijom. 
 

2016. godina, godina je implementacija, ali i evaluacije novoga sustava financijskih potpora 
Osječko-baranjske županije. 
 
 
4. Upravljanje i raspolaganje imovinom Županije 
 

Imovinu Županije, uz prikazana financijska sredstva čine i nekretnine u njezinom vlasništvu 
te imovinska prava, pretežito u odnosu na trgovačka društva kojih je su/vlasnik. Njima je Županija 
upravljala i raspolagala pažnjom dobrog gospodara. 
 

 U svezi s promjenama koje se odnose na vlasništvo odnosno suvlasništvo Županije u 
trgovačkim društvima nastale tijekom izvještajnog razdoblja, prema stanju na dan 31. prosinca 
2015. godine utvrđeno je da: 



 50

- u navedenom razdoblju nije bilo novih postupaka u privatizaciji trgovačkih društava u 
suvlasništvu Osječko-baranjske županije, 

- u postupku privatizacije trgovačkih društava vodnog gospodarstva Vuka d.d. Osijek, 
Odvodnja d.d. Darda te Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac do 31. prosinca 2015. godine 
otplata dionica obavljala se u iznosima kako slijedi: dioničari Vuke d.d. Osijek uplatili su 
32.560,88 kuna. Dioničari Odvodnje d.d. Darda uplatili su 8.220,86 kuna odnosno mali 
dioničari su otplatili cijeli dug po zaduženju na 10 godina otplate. Dioničari Karašice-
Vučice d.d. Donji Miholjac ukupno su uplatili 177.306,84 kune. 

- na dan 31. prosinca 2015. godine udjeličari tvrtke Cesting d.o.o. Osijek ukupno su uplatili 
189.120,84 kune. 

 
Trenutno stanje vlasničke strukture trgovačkih društava u su/vlasništvu Osječko-baranjske 

županije je: 
 

R.br. Trgovačko društvo Temeljni kapital % učešća 
OBŽ OBŽ u kunama 

1. Cesting d.o.o. 24.763.000,00 38 9.408.000,00 
2. Karašica -Vučica d.d. 12.180.900,00 26 3.167.400,00 

3. 
Miholjački poduzetnički centar 
Lokalna razvojna agencija d.o.o. 
Donji Miholjac 

70.000,00 30 21.000,00 

4. Odvodnja d.d. Darda 3.978.300,00 26 1.034.700,00 

5. Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje d.o.o. 40.000,00 50 20.000,00 

6. Regionalna veletržnica d.d. 27.449.600,00 8,16 2.240.000,00 
7. Slobodna zona d.o.o. 9.500.000,00 95,789 9.100.000,00 
8. Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek  380.000,00 10,53 40.000,00 
9. Vuka d.d. Osijek 9.925.200,00 30,58 3.036.000,00 

10. Zračna luka Osijek d.o.o. 26.208.000,00 20 5.241.600,00 
11. Burza roba 600.000,00 50 300.000,00 
12. Ulo hladnjača 2.000.000,00 50 1.000.000,00 
13. Ekos d.o.o Osijek 31.700,00 63 20.000,000 

 
 Skupština Ekos-a d.o.o. za gospodarenje otpadom, donijela je na svojoj sjednici održanoj 10. 
rujna 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Ekos d.o.o.. 
Vukovarsko-srijemska županija donijela je Odluku kojom pristupa trgovačkom društvu Ekos d.o.o. 
Osijek, a Osječko-baranjska županija Odluku kojom prihvaća pristupanje i to na način da 
Vukovarsko-srijemska županija povećava temeljni kapital uplatom u novcu 11.700,00 kuna, tako da 
se povećava temeljni kapital sa 20.000,00 kuna na 31.700,00 kuna. Vlasnička struktura kapitala je 
sljedeća: Osječko-baranjska županija ima poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna što 
čini 63% u temeljnom kapitalu, a Vukovarsko-srijemska županija poslovni udjel od 11.700,00 kuna, 
sto čini 37% u ukupnom temeljnom kapitalu. 
 

Temeljem Zakona o vodama građevine detaljne melioracijske odvodnje na području 
Županije su njezino vlasništvo. Postupajući u skladu s navedenim zakonskim odredbama, kao i 
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u izvještajnom razdoblju Župan je 
prihvaćao prijedloge ugovora o osnivanju pravu služnosti i prijedloge ugovora o osnivanju prava 
građenja. U izvještajnom razdoblju Županija je dala pravo služnosti bez naknade HEP-u d.d. 
Elektroslavoniji Osijek u svrhu postavljanja kabela radi izgradnje i održavanja elektroenergetskog 
objekta, Vodovodu Osijek d.o.o. radi postavljanja kanalizacijskih cijevi, te tvrtki Dvorac d.o.o. u 
svrhu postavljanja magistralnog cjevovoda i u svrhu postavljanja spojnog tlačnog cjevovoda 
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Petrijevci-Samatovci radi izgradnje sustava odvodnje za općine Petrijevci i Bizovac te naselje 
Ladimirevci-III faza. Županija je dala pravo služnosti uz određenu naknadu tvrtki Hrvatski Telekom 
d.d. u svrhu postavljanja kabela radi izgradnje svjetlovodnog kabela za Optičko povezivanje do 
centrale Tiborjanci, tvrtki MICO d.o.o. radi postavljanja cjevovoda pitke vode u svrhu izgradnje 
bioplinskog postrojenja, Poljoprivrednom obrtu Dominik B radi postavljanja transportnog cjevovoda, 
te tvrtki INA d.d. pravo služnosti puta radi pristupa eksploatacijskom polju ugljikovodika "Kućanci-
Kapelna" u svrhu korištenja i održavanja rudarskih objekata. U izvještajnom razdoblju Županija je 
dala pravo građenja uz određenu naknadu Farmi muznih krava Orlovnjak d.o.o. radi izgradnje kolnog 
prilaza za bioplinsko postrojenje Orlovnjak, Poljoprivrednom obrtu Dominik B radi izgradnje kolnog 
prilaza za bioplinsko postrojenje Hrastovac, te pravo građenja bez naknade Županija je dala 
Hrvatskim cestama d.o.o. radi izgradnje dionice državne ceste D2, zaobilaznice Grada Našica. 
 

Izvješću valja pridodati i podatak da je kroz tekuće održavanje poslovnog prostora, 
službenih automobila i opreme Županije utrošeno ukupno 78.726,56 kn na materijale i dijelove koje 
su namještenici Službe za zajedničke poslove ugradili u objekte, vozila ili opremu. Sa 16 službenih 
automobila Županije prijeđeno je ukupno 505.746 km. 
 

Pored toga, vođeni su i postupci namirenja financijskih potraživanja putem 5 ovršnih 
predmeta, koje je pokrenula Županija kao ovrhovoditelj radi naplate svojih potraživanja (naknada 
troškova provedene analize i superanalize ispravnosti prehrambenih proizvoda, naknade parničnog 
troška), ovršni postupci su u tijeku, a Županija kao ovrhovoditelj je u redu namirenja tražbine kod 
banke, budući da je predložila ovrhu na računu ovršenika. Od trenutno 14 parničnih predmeta u 
kojima je Županija stranka u postupku: 

- u 4 predmeta je žalbeni postupak u tijeku, 
- u 6 predmeta su u tijeku glavne rasprave (održana su raspravna ročišta, Županija kao stranka 

ulagala je, sukladno tijeku parničnog postupka, podneske u kojima se očitovala i predlagala 
pojedine parnične radnje, dostavljala dokaze i očitovala se na dostavljene dokaze 
protustranke), 

- u 2 predmeta došlo je do prekida postupka i 
- u 2 predmeta su donijete pravomoćne presude u korist Osječko-baranjske županije, ali je 

njihovo izvršenje nemoguće budući da tuženici ne postoje (lovačka društva prestala postojati). 
 
 
5. Javna nabava 
 

Radi nabave robe, usluga i radova sukladno posebnim odlukama i planskim dokumentima 
Županijske skupštine, u visini predviđenoj Županijskim proračunom, a pod uvjetima i na način 
utvrđenim posebnim odlukama te Odlukom o izvršavanju Proračuna, Župan je tijekom izvještajnog 
razdoblja, sukladno propisima o javnoj nabavi donio Plan nabave Osječko-baranjske županije za 2016. 
godinu, 3 izmjene i dopune Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2015. godinu, 40 rješenja (15 
rješenja o javnoj nabavi, 22 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude i 2 rješenje o poništenju postupka 
javne nabave), 26 zaključaka o prihvaćanju prijedloga ugovora i 10 dodataka ugovorima. 
 

U razdoblju od 1. srpnja 2015. godine do 31. prosinca 2015. godine provedeno je 17 postupaka 
javne nabave putem otvorenog postupka javne nabave, na temelju kojih su sklopljena 3 okvirna 
sporazuma o javnoj nabavi robe, 7 ugovora o javnoj nabavi robe, 9 ugovora o javnoj nabavi usluga i 37 
ugovora o javnoj nabavi radova. 
 
 U izvještajnom razdoblju (od ukupno navedenih postupaka) sukladno članku 8. Zakona o javnoj 
nabavi Osječko-baranjska županija kao središnje tijelo pokrenula je 4 postupka javne nabave na temelju 
kojih je sklopljeno (od ukupno navedenih okvirnih sporazuma i ugovora) 3 okvirna sporazuma o javnoj 
nabavi roba i 7 ugovora o javnoj nabavi radova. 
 

Temeljem Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za nabave roba i usluga (procijenjene 
vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 
kuna) provedeno je 44 nabava na temelju zahtjeva upravnih tijela Osječko-baranjske županije. 
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V. ZAKLJUČAK 
 

Kako je već mnogo puta napomenuto, polugodišnje razdoblje je prekratko da bi se u njemu 
stanje promijenilo u mjeri koja u bitnome sugerira drugačiju ocjenu u odnosu na prethodno 
polugodišnje razdoblje. Otuda je ocjenu prethodnog razdoblja moguće gotovo u cijelosti primijeniti i 
na tekuće, dakako, utemeljenu na aktivnostima toga razdoblja koje slijede utvrđene temeljne vizije i 
smjernice djelovanja. Stoga preostaje tek naglasiti najznačajnije markantne točke koje obilježavaju 
polugodišnje razdoblje obuhvaćeno ovim Izvješćem i razlikuju ga u odnosu na prethodno. 
 

Na tim osnovama Župan sa suradnicima nastavlja djelovati u ostvarivanju zakonom, općim 
aktima i aktima Županijske skupštine utvrđenih zadaća. S ciljem utvrđivanja jasne vizije razvoja 
Županije predstoji rad na pripremi nove Županijske razvojne strategije i s tim povezanih dokumenata 
planske naravi, jačanje konkurentnosti Županije odgovarajućim mjerama informacijske i druge 
promidžbe, jačanje osposobljenosti i pospješivanje sustava pripreme i apliciranje te provedbe 
razvojnih projekata za koje se sredstva osiguravaju iz domaćih i međunarodnih fondova, 
oblikovanjem, poticanjem i provedbom razvojnih projekata kojima se jača prometna povezanost 
Županije, stvaraju i poboljšavaju uvjeti razvoja gospodarstva u gospodarskim i poslovnim zonama, 
stvaraju potrebne pretpostavke racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta te ostvaruju drugi 
ciljevi usmjereni jačanju gospodarske osnove Županije i potpunijem zadovoljavanju životnih potreba 
njezinih stanovnika. 
 

Dakako, da je ova usmjerenja i ciljeve moguće polučiti tek kvalitetnim i usklađenim 
djelovanjem svih županijskih tijela u okvirima općih gospodarskih kretanja u Županiji i Republici 
Hrvatskoj te djelokruga rada i nadležnosti kao i financijskih mogućnosti Županije. Svoj prilog tome 
odgovorno će davati Župan sa suradnicima i upravnim tijelima usklađeno djelujući sa Županijskom 
skupštinom u granicama njihovih odgovornosti. 
 
 
 
Klasa: 022-04/16-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-02-16-14 
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