REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

Klasa: 021-04/16-02/8
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7
Osijek, 20. prosinca 2016.

ZAPISNIK
26. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 20. prosinca 2016. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,10 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Krešimir Ćosić i
2. Mislav Ćurić.
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 Krešimir
Ćosić i Mislav Ćurić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da su sjednici nazočna
44 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. dr.sc.
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Vladimir Cindrić, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan Čuraj, 7. Krešimir
Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. mr.sc. Mato Dunković, 10. Borivoj Eklemović, 11. Zvonko Erak, 12. Željko
Franjić, 13. Domagoj Hajduković, 14. Zvonko Ibriks, 15. Srđan Igali, 16. Goran Ilić, 17. Goran Ivanović,
18. Antun Kapraljević, 19. Marijana Kopljar, 20. Vlado Koren, 21. Ivana Kovačević-Ivanišić, 22. Ante
Kristić, 23. Stjepan Krznarić, 24. Nikola Lelas, 25. Gordana Medić, 26. mr.sc. Igor Medić, 27. Dominik
Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. Davor Mikulić, 30. Hrvoje Pavković, 31. Mladen Peradić, 32. Zvonko
Plavčić, 33. Goran Ranogajec, 34. Nevenka Redžep, 35. Stjepan Sokol, 36. Jovo Šijan, 37. Bojan Tojagić,
38. Ivica Tomašičević, 39. Stjepan Viduka, 40. Mirta Vlahović, 41. Ivan Zadravec, 42. Jurica Žanić, 43.
Zdravko Živković i 44. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Valentina Avdičević, 3. Davorin Bubalović, 4. Marijan
Džanko, 5. Željko Kovačević, 6. Dražen Kušić, 7. Boris Ljubojević, 8. mr.sc. Mladen Mikolčević, 9. Ante
Raspudić, 10. Sanja Rogoz-Šola i 11. Sanja Vargić.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4.
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 6.
Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 7. Ivana Katavić Milardović,
u z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 8. mr.sc. Danijela Lovoković,
pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 9. Romana Mihaljević,
pročelnica Službe za zajedničke poslove, 10. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno
uređenje i graditeljstvo, 11. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 12. Davor
Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 13. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 14. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i
pravne poslove, 15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16.
Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 18.
Domagoj Galić, viši savjetnik u Službi za zajedničke poslove, 19. Jasna Gorupić, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 20. Ivan Karalić, poslovni tajnik
župana, 21. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 22. Bernardica Lovrić, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 23. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 24.
Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 25. Zrinka Pandžić, savjetnica u Tajništvu Županije,
26. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
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kulturu, 27. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 28.
Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 29. Branko
Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 30. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječkobaranjske županije, 31. Zoran Kovačević, predsjednik HGK Županijske komore Osijek, 32. Gordan
Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječkobaranjske županije, 33. Marko Matosović, Energetski institut Hrvoje Požar d.o.o. Zagreb, 34. Vera
Santo, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 35. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik
Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 36. mr.sc. Dražen Tomić,
ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 37. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne
financije, 38. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 39. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u
Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog
reda, da ih podnesu.
Predsjednik predlaže da se dnevni red dopuni točkom: Izvješće o stanju u Cestingu te obrazlaže
prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu o tom prijedlogu.
Stjepan Krznarić, s obzirom na prijedlog dopune dnevnog reda, traži u ime Kluba stanku od 10
minuta.
Stanku su također zatražili: Goran Ilić, Domagoj Hajduković, Stjepan Čuraj, Goran Ivanović i Nikola
Lelas.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta radi dogovora klubova vijećnika.
Nakon stanke, predsjednik napominje da je na sastanku predsjednika klubova vijećnika dogovoreno da
Župan informira vijećnike o stanju u Cestingu te da klubovi vijećnika imaju pravo na sudjelovanje u
raspravi u trajanju od 10 minuta.
Potom župan Vladimir Šišljagić informira vijećnike o stanju u Cestingu.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Antun Kapraljević, Domagoj Hajduković, Nikola Lelas, Igor Medić, Goran
Ivanović, Goran Ilić, Stjepan Čuraj, Stjepan Krznarić i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik napominje da je dogovoreno da na idućoj sjednici Skupštine jedna od točaka dnevnog reda
bude Izvješće o stanju u Cestingu.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
prijedlogu dnevnog reda.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći
DNEVNI RED
1.
2.
3.
4.

Usvajanje zapisnika 24. i 25. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

2

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.a)
b)
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.a)
b)
22.a)
b)

Informacija o projektima sufinanciranim sredstvima Europske unije i drugih međunarodnih
izvora na području Osječko-baranjske županije
Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2015. godini na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Programa zaštite zraka, ozonskog sloja, ublažavanja klimatskih promjena i
prilagodbe klimatskim promjenama za područje Osječko-baranjske županije
Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za razdoblje
2017. - 2019. godine
Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Kreditiranje energetske obnove višestambenih
zgrada"
Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske
županije
Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2016.
godini
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017.
godini
Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2015. godini
Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječkobaranjske županije
Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2015. godine
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika"
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o financiranju programa i projekata udruga
od interesa za opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja
Prijedlog za utvrđivanje prestanka dužnosti tajnika Županije
Prijedlog za povjeravanje poslova tajnika Županije

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 24. i 25. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici u sklopu materijala za sjednicu primili zapisnike 24. i 25. sjednice
Skupštine Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnike, predsjednik daje tekst zapisnika 24. sjednice na
glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 24. sjednice Skupštine prihvaćen
bez primjedbi.
Predsjednik daje tekst zapisnika 25. sjednice na glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira
da je zapisnik 25. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 24. sjednice Valentinu Avdičević, Borka Barabana i Milana
Blagojevića i ovjerovitelje zapisnika 25. sjednice Vladimira Cindrića i Ivicu Čemea da poslije sjednice
potpišu zapisnike.
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TOČKA 2.

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.
Stjepan Čuraj, s obzirom da ljekarna u Feričancima ne radi već mjesecima, a Ministarstvo zdravstva se
nije očitovalo, pita ima li Župan saznanja što se čeka, je li u planu preuzimanje od strane Doma
zdravlja Našice ili Ljekarni Osječko-baranjske županije te što je sa zahtjevima za dobivanje licence
predanim Ministarstvu.
Mato Dunković postavlja pitanje koliko iznosi indeks razvijenosti za našu Županiju, odnosno na
kojem je mjestu Osječko-baranjska županija prema indeksu razvijenosti od 20 županija u Republici
Hrvatskoj i kakav joj je status područja na temelju tog indeksa dodijeljen. Nadalje, zanima ga obavlja
li Župan, osim dužnosti župana Osječko-baranjske županije, i neki drugi posao prema ugovoru o radu
u nekoj od ustanova na području naše Županije.
Vlado Koren postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja Srednje strukovne škole u Đakovu.
Igor Medić pita Župana koji je po njegovu mišljenju projekt od svih projekata koji provodi Osječkobaranjska županija za poticanje poduzetništva najučinkovitiji, izuzev kreditiranja poduzetnika, koji su
učinci tog projekta i koliko je Županija uložila sredstava za taj projekt.
Domagoj Hajduković, vezano za Srednju školu u Donjem Miholjcu, postavlja pitanje kakav je plan
Županije s ovom srednjoškolskom ustanovom, ide li se u izgradnju nove zgade, koji su planirani i
zadani rokovi, a ukoliko se ostaje u staroj zgradi, kada će se pristupiti renoviranju jer učenici pohađaju
nastavu u zgradi koja je u vrlo lošem stanju. Nadalje, pita Župana hoće li se smanjenje prihoda iz
Državnog proračuna za našu Županiju odraziti na projekte koje provodi Županija odnosno hoće li se,
unatoč smanjenim sredstvima, mnogobrojni projekti moći i dalje financirati.
Zvonko Ibriks napominje da je dio zaposlenika u Općoj bolnici u Našicama uznemirila vijest
objavljena u tiskovinama da "vešeraj" i krojačnica više neće biti u sklopu bolnice jer će te poslove
preuzeti druga tvrtka te da će se u tim prostorima otvoriti dječji vrtić. Potom pita Župana je li
obaviješten da je CT uređaj našičke bolnice konstantno u kvaru te što se poduzima u svezi nabavke
novog CT uređaja. Nadalje, predlaže da se za ravnatelje zdravstvenih ustanova na području Županije
imenuju profesionalci koji trebaju imati menadžerske sposobnosti za vođenje tih ustanova.
Bojan Tojagić pita kada će se nastaviti projekt izgradnje ceste Popovac - Kamenac i kada će biti
dovršena.
Goran Ranogajec napominje da je jučer održana dodjela nagrade Suncokret ruralnog turizma te ga
zanima tko su dobitnici i u kojoj kategoriji.
Ivana Kovačević-Ivanišić pita Župana u kojoj fazi je projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta u
Osječko-baranjskoj županiji.
Nikola Lelas postavlja pitanje postoji li povratna informacija je li policija smanjila represiju nad
građanima po pitanju prekršaja i naplaćenim kaznama. Nadalje, napominje da se obrtnici žale na
poreznu presiju jer ih se kažnjava za učinjene manje porezne prekršaje visokim iznosima novčanih
kazni te pita može li Županija nešto učiniti po tom pitanju i postoje li podaci koliko država mjesečno
ili godišnje naplati takvih kazni.
Stjepan Sokol napominje da je jučer u prostorima Vlade Republike Hrvatske premijer Andrej
Plenković održao sastanak s predstavnicima županija, gradova i općina te moli Župana da izvijesti o
temama koje su prevladavale u razgovorima s premijerom i Vladom Republike Hrvatske. Potom se
zahvaljuje na suradnji tajniku Županije Davoru Brunčiću koji odlazi u mirovinu.
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Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Zvonko Ibriks, Igor Medić, Mato Dunković i
Nikola Lelas.
Zvonko Ibriks predlaže da se što hitnije raspiše natječaj za nabavku novog CT uređaja za Opću
bolnicu u Našicama te da Županija pokuša iznaći sredstva i što hitnije riješi ovaj problem.
Igor Medić nije zadovoljan županovim odgovorom te predlaže da se ukinu svi oni projekti za poticanje
poduzetništva koji se financiraju s 1.000,00 kuna i da se u financiranju projekata Županija fokusira na
izvrsnost.
Mato Dunković napominje da se prema indeksu razvijenosti Osječko-baranjska županija nalazi na 14.
mjestu od 20 županija, a ne na 7. mjestu kao što je to u odgovoru rečeno. Na 7. mjestu se nalazi po
nerazvijenosti u Republici Hrvatskoj. Nadalje, pita je li Župan u sukobu interesa jer radi na dva radna
mjesta.
Nikola Lelas napominje da je zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje te predlaže da
Županija zatraži od središnje državne vlasti da riješi ovaj problem.
Na postavljena dopunska pitanja odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.

INFORMACIJA O STANJU U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Hrvatska
gospodarska komora Županijska komora Osijek i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
U raspravi sudjeluju: Zvonko Erak, Nikola Lelas, Antun Kapraljević, Željko Franjić i Leon Žulj.
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (32 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju u gospodarstvu na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 302-01/16-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
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TOČKA 4.

PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Igor Medić, Domagoj Hajduković, Vladimir Šišljagić,
Goran Ivanović, Nikola Lelas, Antun Kapraljević i Goran Ilić.
Predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (21 za, 1
protiv, 11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
PROGRAM
poticanja poduzetništva
Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu
Klasa: 302-01/16-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

INFORMACIJA O PROJEKTIMA SUFINANCIRANIM SREDSTVIMA
EUROPSKE UNIJE I DRUGIH MEĐUNARODNIH IZVORA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. i Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni
razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost,
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, 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 jednoglasno prihvaćena (33 za), te je
Skupština Županije donijela

6

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
projektima sufinanciranim sredstvima
Europske unije i drugih međunarodnih izvora
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 302-01/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Hrvatske ceste,
Hrvatske željeznice, Zračna luka Osijek, Lučka uprava Osijek, Agencija za vodne putove Vukovar i
Hrvatske autoceste d.o.o.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Savjet za sigurnost prometa na cestama, Komisija za prostorno uređenje i
zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja
Informacije o prometnoj povezanosti
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/16-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
TOČKA 7.

INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Hrvatske vode, Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije i pravni subjekti koji obavljaju vodoopskrbnu djelatnost.
Informaciju je predložio Župan.
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Informaciju su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska
pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju, uz ispravak naveden u Izvješću radnih
tijela, na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju vodoopskrbe na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/16-01/26
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 8.

INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA
ONEČIŠĆENJA VODA U 2015. GODINI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Hrvatske vode i Zavod za javno zdravstvo Osječkobaranjske županije.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (29 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju i kvaliteti voda, te izvorima
onečišćenja voda u 2015. godini na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/16-01/27
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
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TOČKA 9.

PRIJEDLOG PROGRAMA ZAŠTITE ZRAKA, OZONSKOG SLOJA,
UBLAŽAVANJA
KLIMATSKIH
PROMJENA
I
PRILAGODBE
KLIMATSKIM PROMJENAMA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 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 Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (34 za), te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
zaštite zraka, ozonskog sloja,
ublažavanja klimatskih promjena i
prilagodbe klimatskim promjenama za
područje Osječko-baranjske županije
Klasa: 351-01/16-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2017. - 2019. GODINE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Energetski institut Hrvoje Požar, Zagreb.
Akcijski plan je predložio Župan.
Prijedlog Akcijskog plana su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Akcijskog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana jednoglasno prihvaćen (33 za),
te je Skupština Županije donijela
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AKCIJSKI PLAN
energetske učinkovitosti
Osječko-baranjske županije za
razdoblje 2017. - 2019. godine
Klasa: 310-02/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7
(Akcijski plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 11.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU PROJEKTA "KREDITIRANJE
ENERGETSKE OBNOVE VIŠESTAMBENIH ZGRADA"

Predsjedatelj 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.
Prijedlog Zaključka su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja, 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 Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (33 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o pokretanju projekta
"Kreditiranje energetske obnove
višestambenih zgrada"
Klasa: 403-01/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 12.

INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU LOVSTVA I RIBOLOVA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju lovstva i ribolova
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 323-01/16-01/27
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
TOČKA 13.a)
b)

INFORMACIJA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI
PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Informaciju i Plan je predložio Župan.
Informaciju i Prijedlog Plana su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija
za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Informaciju o stanju sustava civilne
zaštite.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju sustava civilne zaštite na području
Osječko-baranjske županije u 2016. godini

Klasa: 810-01/16-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (33 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

PLAN
razvoja sustava civilne zaštite
na području Osječko-baranjske
županije u 2017. godini

Klasa: 810-01/16-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 14.

IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2015.
GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (32 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju
u školstvu i poslovanju školskih ustanova
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
u 2015. godini
Klasa: 602-01/16-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 15.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
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Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za
javne službe 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 jednoglasno prihvaćena (31 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju i
problematici predškolskog odgoja i obrazovanja
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 601-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
TOČKA 16.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE TIJEKOM 2015. GODINE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo
za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (31 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Nacionalne populacijske politike
na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2015. godine
Klasa: 500-01/16-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
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TOČKA 17.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. GODINE
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo
za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.
godine na području Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Odbor za zaštitu sloboda i prava
građana.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (31 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o provedbi
Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti
za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine
na području Osječko-baranjske županije
u 2015. godini
Klasa: 562-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 18.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZDAVANJU INFORMATIVNOG GLASILA
"ŽUPANIJSKA KRONIKA"

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Igor Medić i Domagoj Hajduković.
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (24 za, 1
protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o izdavanju informativnog glasila
"Županijska kronika"
Klasa: 008-04/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 19.

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

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 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 jednoglasno prihvaćen (33 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o financiranju programa i projekata
udruga od interesa za opće
dobro u Osječko-baranjskoj županiji
Klasa: 402-01/16-01/102
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 20.

PRIJEDLOG PLANA RADA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2017. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
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Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine predlažu Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te
donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.
Prijedlog Plana su razmatrali: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima
radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (34 za), te je
Skupština Županije donijela
PLAN RADA
Skupštine Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu
Klasa: 021-04/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-21
(Plan rada prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 21.a)
b)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
MANDATNE KOMISIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
KOMISIJE ZA GOSPODARSKA PITANJA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je prijedloge rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih
tijela te predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i
imenovanju člana Mandatne komisije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE

a)

o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije
Klasa: 021-04/16-22/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za
gospodarska pitanja.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE

b)

o razrješenju i imenovanju člana
Komisije za gospodarska pitanja
Klasa: 021-04/16-22/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 22.a)
b)

PRIJEDLOG ZA UTVRĐIVANJE PRESTANKA DUŽNOSTI TAJNIKA
ŽUPANIJE
PRIJEDLOG ZA POVJERAVANJE POSLOVA TAJNIKA ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Župan.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Domagoj Hajduković, Vladimir
Šišljagić, Antun Kapraljević i Davor Brunčić.
Goran Ivanović u ime Kluba vijećnika HDZ i kao potpredsjednik Županijske skupštine, Domagoj
Hajduković u ime vijećnika SDP, župan Vladimir Šišljagić i Antun Kapraljević u ime Županijske
skupštine prigodnim riječima zahvaljuju se Davoru Brunčiću, tajniku Županije koji odlazi u mirovinu, na
dosadašnjoj suradnji.
Davor Brunčić, tajnik Županije osvrnuo se na svoj dosadašnji rad te se zahvaljuje na dosadašnjoj suradnji.
Predsjednik daje Prijedlog Rješenja o utvrđivanju prestanka dužnosti tajnika Županije na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o utvrđivanju prestanka dužnosti
tajnika Županije

Klasa: 080-03/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o povjeravanju poslova tajnika Županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (35 za), te je
Skupština Županije donijela
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b)

RJEŠENJE
o povjeravanju poslova
tajnika Županije

Klasa: 080-03/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 14,26 sati.

Klasa: 021-04/16-02/8
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7

Predsjednik
Antun Kapraljević

Predsjedatelji:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik
Goran Ivanović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Krešimir Ćosić
Mislav Ćurić

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 250,34 minute. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/196834154.
Zapisniku 26. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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