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Z A P I S N I K 
 

23. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 6. listopada 2016. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,08 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Zdravko Živković i 
 2. Leon Žulj. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Zdravko 
Živković i Leon Žulj. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Budući da je vijećnik u Skupštini Osječko-baranjske županije Dalibor Kraljik stavio svoj mandat 
vijećnika u mirovanje, a Socijaldemokratska partija Hrvatske odredila je Zvonka Eraka za njegovog 
zamjenika, čime je preuzeo vijećničku dužnost, a o čemu će vijećnici biti obaviješteni Izvješćem 
Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s tako izmijenjene liste vijećnika. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
46 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. dr.sc. 
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Davorin Bubalović, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. Stjepan 
Čuraj, 8. Krešimir Ćosić, 9. Mislav Ćurić, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Borivoj Eklemović, 12. Zvonko 
Erak, 13. Željko Franjić, 14. Domagoj Hajduković, 15. Zvonko Ibriks, 16. Srđan Igali, 17. Goran Ilić, 18. 
Goran Ivanović, 19. Antun Kapraljević, 20. Marijana Kopljar, 21. Vlado Koren, 22. Ivana Kovačević-
Ivanišić, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Nikola Lelas, 26. Boris Ljubojević, 27. Gordana 
Medić, 28. mr.sc. Igor Medić, 29. Dominik Mihaljević, 30. Frida Mikić, 31. Davor Mikulić, 32. Hrvoje 
Pavković, 33. Mladen Peradić, 34. Zvonko Plavčić, 35. Goran Ranogajec, 36. Nevenka Redžep, 37. Sanja 
Rogoz-Šola, 38. Vinko Ručević, 39. Stjepan Sokol, 40. Jovo Šijan, 41. Ivica Tomašičević, 42. Sanja 
Vargić, 43. Ivan Zadravec, 44. Jurica Žanić, 45. Zdravko Živković i 46. Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Valentina Avdičević, 3. Marijan Džanko, 4. Željko 
Kovačević, 5. Dražen Kušić, 6. mr.sc. Mladen Mikolčević, 7. Ante Raspudić, 8. Stjepan Viduka i 9. Mirta 
Vlahović. 
 
Ostali nazočni: 
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik 
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. 
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske 
nacionalne manjine, 6. Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 7. dr.sc. 
Davor Brunčić, tajnik Županije, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb, 9. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 
regionalni razvoj, 10. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
graditeljstvo, 11. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 12. Davor Slivka, 
pročelnik Službe za javnu nabavu, 13. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu, 14. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne 
poslove, 15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Saša 
Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Domagoj Galić, viši savjetnik u Službi za zajedničke poslove, 
18. Milan Kamenko, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 
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prirode, 19. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 20. Melita Kralik, viša savjetnica u Upravnom odjelu 
za javne financije, 21. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 
22. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 23. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika 
Županije, 24. Zrinka Pandžić, viša stručna suradnica u Tajništvu Županije, 25. Svjetlana Rauš, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 26. Suzana 
Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 27. Branko Vrbošić, viši 
savjetnik u Tajništvu Županije, 28. Željko Andraši, ravnatelj Agencije za obnovu osječke Tvrđe, 29. 
Marko Bagarić, direktor Cestinga d.o.o. Osijek, 30. Davor Boras, direktor Slobodne zone Osijek 
d.o.o., 31. Josip Cvenić, predsjednik Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek, 32. Biljana 
Đanković, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 33. Žana Gamoš, 
direktorica Regionalne veletržnice Osijek d.d., 34. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije, 35. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske 
županije, 36. Domagoj Marinić, direktor Zračne luke Osijek d.o.o., 37. Gordan Matković, ravnatelj 
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 
38. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, 39. Valent Poslon, direktor 
Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac, 40. mr.sc. 
Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 41. Mladen Šapina, direktor 
Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac, 42. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 
43. Hrvoje Šimić, ravnatelj Opće bolnice Našice, 44. dr.sc. Ivan Štefanić, direktor Tera Tehnopolis 
d.o.o. Osijek, 45. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 46. Josip Subašić, 
Zavod za informatiku Osijek, 47. Hrvoje Žanić, Upravni odjel za javne financije i 48. Ivan Puhanić, 
viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove. 
 
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 
Predsjednik predlaže da se, prije prelaska na dnevni red, na današnjoj sjednici svečano proglasi odluka o 
dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije. 
 
Prema članku 41. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o dodjeli priznanja Županije 
donosi Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, a odluka Odbora o dodjeli priznanja svečano se 
proglašuje na zasjedanju Skupštine Županije. Odbor za priznanja je nakon provedenog postupka donio 
odluku o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik moli predsjednika Odbora za priznanja dr.sc. Vladimira Šišljagića da proglasi donesenu 
odluku o dodjeli "Povelje humanosti". 
 
Dr.sc. Vladimir Šišljagić, predsjednik Odbora za priznanja, proglašava donesenu odluku o dodjeli 
"Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik čestita dobitnicima. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda. 
 
Predsjednik predlaže da se u dnevni red današnje sjednice kao 1. točka uvrsti 
- Izvješće Mandatne komisije 
te da točke 1. do 31. postanu točke 2. do 32. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog 
reda, da ih podnesu. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 
prijedlogu da se u dnevni red uvrsti Izvješće Mandatne komisije. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Izvješće Mandatne komisije 
 2. Usvajanje zapisnika 21. i 22. sjednice Skupštine Županije 
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 4. Prijedlog Deklaracije o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-baranjske županije 
 5. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 

2016. godine 
 6. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu 
 7. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 
 8. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-

baranjske županije u 2015. godini 
 9. Prijedlog Zaključka o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih 

sredstava" 
10. Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije za 2015. 

godinu 
11. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2015. godinu 
12. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2015. godinu 
13. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji 

Miholjac za 2015. godinu 
14. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2015. godinu 
15. Izvješće o realizaciji Programa rada i Financijsko izvješće Agencije za obnovu osječke Tvrđe 

za 2015. godinu 
16. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2015. godinu 
17. Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2015. godini 
18. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2015. godini 
19. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2016. godine na području Osječko-baranjske 

županije 
20. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu 
21. Prijedlog Sporazuma o međusobnim pravima i obvezama (za Opću bolnicu Našice) 
22. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska 
županija u 2016. godini 

23. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2016. godine 

24. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

25. Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u 
školskoj odnosno akademskoj 2015./2016. godini 

26. Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. 
godini 

27. Prijedlog Izmjena Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-
baranjske županije za 2016. godinu 
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28. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu 
"Multisektorski pristup obnovi okoliša nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI 
(TOGETHER WE STAND)" 

29. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Šećerana, Šećerana za stjecanje 
prava vlasništva nad darovanom nekretninom 

30. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2016. 
godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2016. 
godine 

 c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2016. 
godine 

 d) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 
2016. godine 

31. Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine (SILOS UNION paromlina) u k.o. Osijek 
kao kulturnog dobra 

32.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
     b) Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 
 
Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće. 
 
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
 
Klasa: 013-03/16-03/6 
Urbroj: 2158/1-01-05-16-2 
 
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 
Mandatne komisije, a dužnost vijećnika počinje obnašati Zvonko Erak. 
 
Temeljem Poslovnika Skupštine Županije prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred 
predsjednikom daju svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon toga vijećnici 
izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju. 
 
Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a vijećnika koji počinje obnašati dužnost da pristupi stolu radi 
davanja svečane prisege, a potom je potpiše. 
 
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje 
"prisežem" te potpisuje tekst prisege. 
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TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 21. i 22. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici u sklopu materijala za sjednicu primili zapisnike 21. i 22. sjednice 
Skupštine Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnike, predsjednik daje tekst zapisnika 21. sjednice na 
glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 21. sjednice Skupštine prihvaćen 
bez primjedbi jednoglasno. 
 
Predsjednik daje tekst zapisnika 22. sjednice na glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira 
da je zapisnik 22. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi jednoglasno. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 21. sjednice Sanju Vargić i Stjepana Viduku i ovjerovitelje 
zapisnika 22. sjednice Ivana Zadravca i Juricu Žanića da poslije sjednice potpišu zapisnike. 
 
 
TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine. 
 
Vlado Koren napominje da je u Osnovnoj školi Josipa Antuna Čolnića u Đakovu od ove školske godine 
uvedena jednosmjenska nastava samo do četvrtog razreda, a kako bi se omogućilo da se uvede i za 
učenike od petog do osmog razreda, predlaže planiranje rekonstrukcije Škole. 
 
Domagoj Hajduković, u svezi dodjele koncesija za obavljanje javno zdravstvene službe tijekom 2016. 
godine, postavlja pitanje zbog čega je natječaj zaustavljen, iako je HZZO osigurao sredstva, kada će se 
nastaviti natječaj odnosno kada će liječnici koji su se pripremali za koncesiju i uložili značajna sredstva u 
opremanje ordinacija početi s radom te podsjeća da na području naše Županije postoji 50 slobodnih mjesta 
za timove u primarnoj zdravstvenoj zaštiti. 
 
Nikola Lelas ponovno postavlja pitanje o tijeku postupka imenovanja županijskog komasacijskog 
povjerenstva koje je u nadležnosti Županijske skupštine i moli odgovor u pisanom obliku. 
 
Ivica Čeme, povodom potpisivanja ugovora o izgradnji, održavanju i opremanju športskih terena u 
Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama, postavlja pitanje koliki je iznos predviđen za radove, jesu li 
radovi započeli, ako nisu kada će započeti te kada se planiraju u potpunosti izvesti. Nadalje, predlaže 
Županu, radi bolje suradnje, da se ubuduće u takvim prigodama na potpisivanje ugovora pozovu i svi 
vijećnici s tog područja. 
 
Zvonko Ibriks postavlja pitanje Županu kako je zadovoljan rezultatima parlamentarnih izbora. 
 
Stjepan Čuraj predlaže da se u Proračunu Županije za iduću godinu osiguraju sredstva za suzbijanje 
komaraca na području naše Županije. Potom postavlja pitanje tko je bio izvoditelj radova na cesti Osijek 
- Klisa na kojoj se nakon godinu i pol obavljaju popravci te je li u pitanju loša kvaliteta radova ili je 
riječ o redovnom održavanju. 
 
Vinko Ručević postavlja pitanje što se događa s realizacijom projekta Centra za autizam. Zanima ga 
kakav je ugovor potpisan s ministarstvom te smatra da je neopravdano da je vrijednost izgradnje porasla 
sa 7 na 14 milijuna kuna. 
 
Jurica Žanić napominje da je Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda 
izradilo konačno izvješće o nastalim štetama temeljem rješenja Župana o proglašenju elementarnih 
nepogoda tijekom srpnja i kolovoza te pita kolike su ukupno prijavljene štete u poljoprivredi na području 
naše Županije. 
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Ivana Kovačević-Ivanišić pita koje su posljedice provedenog preventivnog cijepljenja goveda od bolesti 
kvrgave kože na proizvodnju mlijeka i mesa na području naše Županije odnosno kolika je financijska šteta 
nastala za naše proizvođače mlijeka i mesa. 
 
Gordana Medić postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt "DE-MINE" najavljen kroz suradnju s Mađarskom 
s obzirom na važnost razminiranja za daljnji razvoj gospodarstva u Osječko-baranjskoj županiji. 
 
Stjepan Sokol, vezano za osiguravanje školske prehrane učenicima koji su teškog socijalnog stanja, a s 
obzirom da je Europska unija osigurala značajna sredstva za tu namjenu, pita koristi li Županija ta 
sredstva i kako te koliki je broj učenika obuhvaćen ovim projektom. 
 
Ante Kristić, vezano za projekt "Učimo zajedno" kojim se osiguravaju asistenti u nastavi za djecu s 
poteškoćama u razvoju koji je realiziran protekle dvije godine, postavlja pitanje hoće li se i ove školske 
godine realizirati isti projekt i na koji način. 
 
Goran Ilić postavlja pitanje u kojoj je fazi projekt izgradnje nove zgrade I. gimnazije, kao i drugi projekti 
koje su trebali realizirati Grad Osijek i Osječko-baranjska županija. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Ivica Čeme, Domagoj Hajduković, Stjepan Čuraj i 
Goran Ilić. 
 
Ivica Čeme napominje da mu Župan nije odgovorio u svezi prijedloga da se zbog bolje suradnje 
izvršne i zakonodavne vlasti u Županiji prilikom potpisivanja ugovora o investicijama pozivaju i 
vijećnici s tog područja. Nadalje, pita tko je izvoditelj radova na izgradnji športskih terena u Srednjoj 
školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. 
 
Domagoj Hajduković napominje da mu Župan nije odgovorio zašto liječnici koji su ušli u proces 
natječaja odnosno koji su se pripremali za koncesije nisu obaviješteni te zašto je zaustavljen natječaj. 
Traži pisani odgovor s jasnom kronologijom i predviđanjem u vezi natječaja i početka rada. 
 
Stjepan Čuraj napominje da ima dopunu pitanja vezano uz temu I. gimnazije. Predsjednik napominje 
da vijećnik Stjepan Čuraj nije postavio pitanje vezano za I. gimnaziju te ne može postaviti niti 
dopunsko pitanje. Stjepan Čuraj traži da u ime Kluba postavi dopunsko pitanje kako bi iznio stav 
Kluba. Predsjednik napominje da vijećnik pod točkom Pitanja i prijedlozi vijećnika može samo 
postaviti dopunsko pitanje ako nije zadovoljan odgovorom na pitanje koje je postavio. Stjepan Čuraj 
smatra da je povrijeđen Poslovnik jer mu se ne dozvoljava da iznese stav Kluba. Potom predsjednik 
napominje da se ne radi o povredi Poslovnika Skupštine jer ne postoji mogućnost da se pod točkom 
Pitanja i prijedlozi iznosi stav Kluba. 
 
Goran Ilić napominje da nije zadovoljan onim što je čuo vezano za izgradnju zgrade I. gimnazije te mu 
je neshvatljivo da već desetak godina postoji inicijativa da se započne takav jedan dobar projekt koji je 
u interesu građana Grada i Županije, a da se on još uvijek ne realizira. 
 
Na postavljena dopunska pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom se za riječ javlja Ivica Čeme. 
 
Ivica Čeme napominje da mu Župan nije odgovorio na prijedlog da se na potpisivanje ugovora o 
investicijama ubuduće pozovu vijećnici s tog područja. 
 
Potom je u svezi prijedloga vijećnika Ivice Čemea odgovor dao župan Vladimir Šišljagić. 
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TOČKA 4. PRIJEDLOG DEKLARACIJE O STANJU I PERSPEKTIVAMA RAZVOJA I 
NAPRETKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Deklaracije primili uz poziv za sjednicu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Antun Kapraljević, Goran Ilić, Domagoj 
Hajduković, Nikola Lelas, Goran Ivanović, Boris Antunović, Stjepan Čuraj i Zvonko Ibriks. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Deklaracije o stanju i perspektivama razvoja i napretka Osječko-
baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Deklaracije jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

D E K L A R A C I J U 
 

o stanju i perspektivama razvoja i napretka 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 301-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-2 
 
(Deklaracija se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 5. IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U 

RAZDOBLJU OD 1. SIJEČNJA DO 30. LIPNJA 2016. GODINE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Župan 
Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 4 protiv, 8 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća Župana 
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 
 
Klasa: 022-04/16-02/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-20 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za javne financije. 
 
Polugodišnji izvještaj je predložio Župan. 
 
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno 
obrazloži podneseni prijedlog. 
 
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja prihvaćen većinom 
glasova (29 za, 2 protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 

o izvršenju Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 
Klasa: 400-06/16-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Polugodišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
TOČKA 7. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 

UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za 
ceste Osječko-baranjske županije. 
 
Polugodišnji izvještaj razmatrali su: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za javne službe 
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti 
na Polugodišnji izvještaj. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (37 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu 

 
Klasa: 340-01/16-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
TOČKA 8. INFORMACIJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JEDINICA LOKALNE 

SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 
2015. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za javne financije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Antun Kapraljević, Mato Dunković, 
Goran Ivanović i Nikola Lelas. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (34 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
financijskom poslovanju jedinica lokalne 

samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2015. godini 

 
Klasa: 402-01/16-01/43 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA O POKRETANJU 

PROJEKTA "KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA" 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
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Prijedlog Zaključka su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (30 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o izmjeni Zaključka o pokretanju projekta 
"Kreditiranje obrtnih sredstava" 

 
Klasa: 403-01/16-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 10. IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek. 
 
Izvještaj su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu, Odbor 
za prosvjetu, kulturu i znanost i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Antun Kapraljević. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvještaj prihvaćen većinom glasova (24 za, 2 protiv, 9 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvještaja o 
provedbi Županijske razvojne strategije 

Osječko-baranjske županije 
za 2015. godinu 

 
Klasa: 302-01/16-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
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Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2015. 

GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zračna luka 
Osijek d.o.o. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 4 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. 

za 2015. godinu 
Klasa: 024-02/16-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK D.D. 

ZA 2015. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna 
veletržnica Osijek d.d. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 
Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2015. godinu 

 

Klasa: 024-02/16-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
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TOČKA 13. IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2015. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Miholjački 
poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o., Donji Miholjac. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 4 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
radu Miholjačkog poduzetničkog centra 

Lokalne razvojne agencije d.o.o., 
Donji Miholjac za 2015. godinu 

 
Klasa: 024-02/16-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TERA TEHNOPOLIS D.O.O., OSIJEK ZA 2015. 

GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Tera 
Tehnopolis d.o.o., Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (35 za), te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

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

Osijek za 2015. godinu 
 
Klasa: 024-02/16-01/13 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
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TOČKA 15. IZVJEŠĆE O REALIZACIJI PROGRAMA RADA I FINANCIJSKO 
IZVJEŠĆE AGENCIJE ZA OBNOVU OSJEČKE TVRĐE ZA 2015. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Agencija za 
obnovu osječke Tvrđe. 
 
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje izvješća na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (35 za), te je Skupština 
Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o realizaciji 
Programa rada i Financijskog izvješća Agencije za 

obnovu osječke Tvrđe za 2015. godinu 
 
Klasa: 373-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
 
TOČKA 16. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE OSIJEK D.O.O. ZA 2015. 

GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Slobodna 
zona Osijek d.o.o. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Davor Boras. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 9 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. 

za 2015. godinu 
 
Klasa: 024-02/16-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
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TOČKA 17. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CESTINGA D.O.O. OSIJEK U 2015. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Cesting 
d.o.o. Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (35 za, 
5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

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

u 2015. godini 
Klasa: 024-02/16-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
TOČKA 18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KARAŠICE-VUČICE D.D. DONJI MIHOLJAC U 

2015. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Karašica-
Vučica d.d. Donji Miholjac. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o poslovanju Karašice-Vučice d.d. 

Donji Miholjac u 2015. godini 
 
Klasa: 024-02/16-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
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TOČKA 19. INFORMACIJA O ŽETVI I OTKUPU PŠENICE RODA 2016. GODINE NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i HGK Županijska komora Osijek. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 
razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Franjić, Boris Antunović, Željko Kraljičak i 
Antun Kapraljević. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni (32 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
žetvi i otkupu pšenice roda 2016. godine 
na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 320-01/16-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 20. INFORMACIJA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U 

CESTOVNOM PROMETU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (28 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije 
o organizaciji linijskog prijevoza putnika 

u cestovnom prometu 
 
Klasa: 340-01/16-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG SPORAZUMA O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA 

(ZA OPĆU BOLNICU NAŠICE) 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Župan je predložio Skupštini donošenje Zaključka povodom razmatranja Prijedloga Sporazuma. 
 
Prijedlog Sporazuma su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zakonodavnu 
djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Ivica Čeme, Domagoj Hajduković, 
Nikola Lelas, Vladimir Šišljagić i Antun Kapraljević. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja Prijedloga Sporazuma na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (30 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja 
Prijedloga Sporazuma o međusobnim 

pravima i obvezama 
(za Opću bolnicu Našice) 

 
Klasa: 510-01/16-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 22. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU 
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
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Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih 
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (25 za, 3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U KU 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o 
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 

rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama 
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 

u 2016. godini 
 
Klasa: 510-01/16-01/13 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG 

PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU RUJAN - PROSINAC 2016. 
GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor 
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 
 
Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS, ponavlja raniji prijedlog da Županija poveća subvenciju za 
sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske 
županije s 5% na 10% ili barem 7,5% u ovoj godini pa onda još 2,5% u sljedećoj godini. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U KU 
 

o sufinanciranju međumjesnog javnog 
prijevoza za redovite učenike srednjih škola 

Osječko-baranjske županije u razdoblju 
rujan - prosinac 2016. godine 

 
Klasa: 602-03/16-01/36 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
TOČKA 24. PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. 
GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Izmjene Plana je predložio Župan. 
 
Prijedlog Izmjena Plana su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana jednoglasno prihvaćen (31 za), te 
je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PLANA 
 

rashoda za nabavu proizvedene 
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu 
Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

 
Klasa: 602-01/16-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 25. INFORMACIJA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA I DODJELI 

POTPORA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ U ŠKOLSKOJ ODNOSNO 
AKADEMSKOJ 2015./2016. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (31 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stipendiranju učenika i studenata i dodjeli 

potpora za poslijediplomski studij u 
školskoj odnosno akademskoj 2015./2016. godini 

 
Klasa: 604-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
 
TOČKA 26. PRIJEDLOG I. ANEKSA UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG 

NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2016. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga I. Aneksa Ugovora. 
 
Prijedlog I. Aneksa Ugovora su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i 
znanost, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog I. Aneksa Ugovora uz ispravak naveden u 
Izvješću radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog I. Aneksa Ugovora jednoglasno prihvaćen (31 
za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa 
Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku u 2016. godini 
 
Klasa: 612-01/16-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 



 20

TOČKA 27. PRIJEDLOG IZMJENA PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA 
ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
ZA 2016. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj i Službi za zajedničke poslove. 
 

Izmjene Provedbenog plana je predložio Župan. 
 

Prijedlog Izmjena Provedbenog plana su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Izmjena Provedbenog plana na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Provedbenog plana jednoglasno 
prihvaćen (31 za), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PROVEDBENOG PLANA 
 

unaprjeđenja zaštite od požara za 
područje Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 
Klasa: 214-01/16-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 
 
(Izmjene Provedbenog plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
TOČKA 28. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PARTNERSTVA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U PROJEKTU "MULTISEKTORSKI PRISTUP 
OBNOVI OKOLIŠA NAKON KATASTROFE - ZAJEDNO SMO JAČI 
(TOGETHER WE STAND)" 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove. 
 

Zaključak je predložio Župan. 
 

Prijedlog Zaključka su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 
Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju partnerstva 
Osječko-baranjske županije u projektu 
"Multisektorski pristup obnovi okoliša 

nakon katastrofe - ZAJEDNO SMO JAČI 
(TOGETHER WE STAND)" 

Klasa: 910-01/16-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
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TOČKA 29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OSNOVNOJ 
ŠKOLI ŠEĆERANA, ŠEĆERANA ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA 
NAD DAROVANOM NEKRETNINOM 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 

Zaključak je predložio Župan. 
 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zakonodavnu 
djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (31 za), te 
je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi 
Šećerana, Šećerana za stjecanje prava 

vlasništva nad darovanom nekretninom 
 

Klasa: 943-01/16-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
TOČKA 30. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

 a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SVIBNJA DO 31. SVIBNJA 2016. GODINE 

 b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 
DO 30. LIPNJA 2016. GODINE 

 c) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 
DO 31. SRPNJA 2016. GODINE 

 d) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
KOLOVOZA DO 31. KOLOVOZA 2016. GODINE 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o svim informacijama. 
 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (31 za). 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 

Informacije je predložio Župan. 
 
Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
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Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Vladimir Šišljagić i Snježana Raguž. 
 

Predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. svibnja 
do 31. svibnja, od 1. lipnja do 30. lipnja, od 1. srpnja do 31. srpnja i od 1. kolovoza do 31. kolovoza 
2016. godine. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (26 za, 4 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. svibnja do 31. svibnja 2016. godine 
 

Klasa: 400-06/16-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 
 

b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu za razdoblje 
od 1. lipnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

Klasa: 400-06/16-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 

c) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu za razdoblje 
od 1. srpnja do 31. srpnja 2016. godine 

 

Klasa: 400-06/16-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 
 

d) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2016. godine 
 

Klasa: 400-06/16-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
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Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 31. ZAHTJEV ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINE 

(SILOS UNION PAROMLINA) U K.O. OSIJEK KAO KULTURNOG DOBRA 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za upravne i pravne poslove. 
 

Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva. 
 

Materijal su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen  (30 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja zahtjeva za 
očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine 

(SILOS UNION paromlina) u 
k.o. Osijek kao kulturnog dobra 

 

Klasa: 947-01/16-01/18 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 
 
TOČKA 32.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU RAVNATELJICE MUZEJA 

LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 
 b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJICE MUZEJA 

LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Muzejsko 
vijeće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek. 
 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja o razrješenju ravnateljice Muzeja 
likovnih umjetnosti, Osijek i Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek u 
predloženom tekstu. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju 
ravnateljice Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (29 za, 1 
suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju ravnateljice 
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

 

Klasa: 024-04/16-02/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-3 
 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnateljice Muzeja likovnih 
umjetnosti, Osijek. 
 

Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom 
glasova (26 za, 1 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju ravnateljice 
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

 

Klasa: 024-04/16-02/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-3 
 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 
 
 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 14,49 sati. 
 
 
 

Klasa: 021-04/16-02/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-9 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Zdravko Živković 
 
 Leon Žulj 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 300,01 minuta. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/186255850. 
 
 
Zapisniku 23. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


