REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

Klasa: 021-04/17-02/5
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
Osijek, 20. srpnja 2017.

ZAPISNIK
3. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 20. srpnja 2017. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,04 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Nedeljko Bosanac i
2. Marija Čačić.
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 Nedeljko
Bosanac i Marija Čačić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Budući da je vijećnik u Skupštini Osječko-baranjske županije Darijan Rudan stavio mandat vijećnika u
mirovanje, te su političke stranke odredile Tomislava Kunu za njegovog zamjenika, a vijećniku dr.sc.
Željku Kraljičku mandat miruje zbog obnašanja nespojive dužnosti i s Kandidacijske liste grupe birača
dužnost preuzima Nenad Šinko, 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
45 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan
Anočić, 3. Ivana Bagarić, 4. Marko Bogatić, 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac, 6. Marija Čačić, 7. Ivica
Čeme, 8. Darko Dorkić, 9. Marija Dujić, 10. dr.sc. Lidija Dujmović, 11. Goran Đanić, 12. Marela
Đurić, 13. Velimir Golub, 14. Domagoj Hajduković, 15. Srđan Igali, 16. Andrej Jurić, 17. Zoran Kovač,
18. Željko Kovačević, 19. Stjepan Krznarić, 20. Tomislav Kuna, 21. Dejan Liović, 22. Ivica Mandić,
23. Anđelko Martinčević, 24. Leonora Martinuš, 25. Davor Mikulić, 26. Vjeran Miličić, 27. Hrvoje
Pavković, 28. Zvonko Plavčić, 29. Zvonko Pongrac, 30. dr.sc. Ivan Požgain, 31. Vanja Prošić, 32.
Mirta Prusina, 33. Nevenka Redžep, 34. Sanja Rogoz-Šola, 35. Goran Soldo, 36. Jovo Šijan, 37. Ivica
Šimundić, 38. Nenad Šinko, 39. Damir Tomić, 40. Hrvoje Topalović, 41. Dražen Trcović, 42.
Zvjezdana Tuma-Pavlov, 43. Dragan Vulin, 44. Ivo Zelić i 45. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Stjepan Čuraj, 2. Hrvoje Duvnjak, 3. Borivoj Eklemović, 4. Renata
Forjan, 5. Željko Macanić, 6. Marijan Peran, 7. dr.sc. Željka Šapina, 8. Stipan Šašlin, 9. dr.sc.
Vladimir Šišljagić i 10. dr.sc. Drago Šubarić.
Ostali nazočni:
1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-baranjske
županije, 3. Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. mr.sc. Radomir Čvarković,
zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća slovačke
nacionalne manjine, 6. Nikola Mak, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine, 7. Ahnetka
Balatinac, predstavnica rusinske nacionalne manjine, 8. Ivan Hampovčan, v.d. tajnika Županije, 9.
Katica Čosić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 10. Ružica Gverieri,
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 11. Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika
Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 12. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za
zajedničke poslove, 13. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i
graditeljstvo, 14. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 15. Snježana Staščik,
pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 16. Silva Wendling,
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pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika
Županije, 18. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Jerka Lukačević, pomoćnica
tajnika Županije, 20. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 21. Svjetlana Rauš, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 22. Ružica Slišković
Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 23. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice
unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 24. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za javne financije, 25. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 26. Marko
Bagarić, direktor Cestinga d.o.o. Osijek, 27. Krunoslav Filipović, "Hrvatske šume" Uprava šuma
Podružnica Osijek, 28. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 29. Oliver
Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 30. Darko Knežević,
predsjednik HOK Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, 31. mr.sc. Dubravko Krušarovski,
predstojnik Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnice Istok, 32. Gordan Matković, ravnatelj
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 33.
Jelena Mesarić, Odvodnja d.d. Darda, 34. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora
Osijek, 35. Valent Poslon, Miholjački poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o., Donji
Miholjac, 36. Anela Šovagović, direktorica Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne
agencije d.o.o., Donji Miholjac, 37. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 38.
Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 39. Josip Subašić, Zavod za
informatiku Osijek i 40. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati.
Predsjednik napominje da se prema članku 39. Poslovnika Skupštine poziv za sjednicu dostavlja
vijećnicima Skupštine u pravilu najkasnije 8 dana prije dana za koji je sjednica zakazana. Iznimno,
ukoliko bi odlaganje održavanja sjednice imalo štetne posljedice i iz drugih opravdanih razloga, poziv
za sjednicu može se dostaviti i u vremenu kraćem od ovoga roka. Opravdanost skraćenja roka za
dostavu poziva Skupština ocjenjuje na početku sazvane sjednice.
Predsjednik napominje da je ovu sjednicu sazvao u dogovoru s predstavnicima klubova vijećnika odnosno
nositeljima lista na pripremnom sastanku održanom 12. srpnja te je stav bio da se sjednica Skupštine
Osječko-baranjske županije planirana za petak, 21. srpnja pomakne za četvrtak, 20. srpnja te obrazlaže
hitnost sazivanja sjednice. Nadalje, napominje da je poziv dostavljen vijećnicima 13. srpnja.
Predsjednik konstatira da su se ovime stekli uvjeti za sazivanje sjednice izvan roka utvrđenog
Poslovnikom.
Predsjednik poziva vijećnike da se glasovanjem prethodno izjasne o opravdanosti sazivanja ove
sjednice na način kako je to učinjeno.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Skupština jednoglasno (45 za) prihvatila opravdanost
sazivanja sjednice izvan roka utvrđenog Poslovnikom, te konstatira da
Temeljem članka 39. stavak 3. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik
broj 8/96. 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09., 2/13. i 5/14.), Skupština Osječko-baranjske županije donosi
ZAKLJUČAK
Skupština ocjenjuje opravdanim sazivanje sjednice izvan roka utvrđenog Poslovnikom Skupštine
Osječko-baranjske županije.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda.
2

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda,
da ih podnesu.
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste Snaga Slavonije i Baranje predlaže dopunu
dnevnog reda današnje sjednice točkom: Izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Denis Ambruš, Marija Dujić i Dragan Vulin.
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu Kluba vijećnika Nezavisne
liste Snaga Slavonije i Baranje da se dnevni red današnje sjednice dopuni točkom: Izbor potpredsjednika
Skupštine Osječko-baranjske županije, a koji su podržali Klub vijećnika SDP-a i Klub vijećnika Mosta.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (17 za, 26 protiv).
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (42 za, 3 protiv) utvrđen
sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće i 2. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Izmjene i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području
Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije
Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije
Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije
Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji
Miholjac za 2016. godinu
Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2016. godinu
Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2016. godinu
Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek u 2016. godini
Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječkobaranjske županije u 2016. godini
Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2016. godini
Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2016. godini
Izvješće o izvršenju Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna
Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Prijedlog Odluke o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Našice u Đurđenovcu i
pripajanju Ljekarnama Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
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24.
25.
26.

27.

28.

29.
30.
a)

b)

c)

d)

e)

31.
a)
b)
32.
33.

Prijedlog Izmjene Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Prijedlog Dodatka I. Ugovoru o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje
i rehabilitaciju, Osijek
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku za
sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta
"Priprema projektne dokumentacije za rekonstrukciju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
u svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Muzeju likovnih umjetnosti, Osijek za sklapanje
pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema
projektne dokumentacije za rekonstrukciju Muzeja likovnih umjetnosti u svrhu razvoja
integriranog razvojnog programa"
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek za
sklapanje pravnih poslova radi stjecanja, opterećivanja i otuđivanja imovine u okviru projekta
PHYS-ME
Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i
srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. veljače do 28. veljače 2017.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2017.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2017.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2017.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2017.
godine
Zahtjevi za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina kao kulturnog dobra
Zahtjev PARALELE d.o.o. u stečaju za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o.
Osijek kao kulturnog dobra
Zahtjev Kliničkog bolničkog centra Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o.
Osijek kao kulturnog dobra
Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije
Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova radnih i drugih tijela Osječko-baranjske
županije

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

TOČKA 1.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Dragana Anočića da podnese Izvješće.
Dragan Anočić, predsjednik Mandatne komisije podnosi
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IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/17-03/24
Urbroj: 2158/1-01-05-17-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)

Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i konstatira da je Skupština primila na
znanje Izvješće Mandatne komisije, te dužnost vijećnika počinju obnašati Tomislav Kuna i Nenad Šinko.
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 napominje da će, uz vijećnike Tomislava Kunu i Nenada Šinka, svečanu prisegu dati i
vijećnik Domagoj Hajduković koji nije bio nazočan na 1. konstituirajućoj sjednici i 2. sjednici Skupštine
koja je uslijedila odmah nakon toga.
Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a vijećnike koji počinju obnašati dužnost kao i vijećnika koji na
prošloj sjednici nije dao prisegu da pristupe stolu radi davanja svečane prisege, a potom je potpišu.
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnici izjavljuju
"prisežem" te potpisuju tekst prisege.
TOČKA 2.

USVAJANJE ZAPISNIKA
SKUPŠTINE ŽUPANIJE

1.

KONSTITUIRAJUĆE

I

2.

SJEDNICE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnike 1. konstituirajuće i 2.
sjednice Skupštine Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnike, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 1. konstituirajuće
sjednice, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 1. konstituirajuće sjednice Skupštine
prihvaćen bez primjedbi jednoglasno (45 za).
Predsjednik daje na glasovanje tekst zapisnika 2. sjednice.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je zapisnik 2. sjednice prihvaćen bez primjedbi većinom
glasova (41 za, 4 suzdržana).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Denisa Ambruša i Dragana Anočića
i ovjerovitelje zapisnika 2. sjednice Ivanu Bagarić i Marka Bogatića 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.
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Domagoj Hajduković, u svezi najavljenog spajanja KBC Osijek i Opće županijske bolnice u Našicama,
postavlja pitanje na koji način će se to spajanje provesti, što će to značiti za stanovnike našičkog kraja i
koji će biti konačni rezultat. Nadalje, pita što će to značiti za liste čekanja u KBC Osijek jer su mnogi
stanovnici iz drugih dijelova Županije pa i šire išli u Našice zbog toga što su liste čekanja kraće.
Ivica Mandić moli Župana i nadležne službe da se zauzmu da svi školski objekti koji su u fazi
završavanja budu gotovi do početka školske godine. Isto tako moli da se i radovi na rekonstrukciji
srednjoškolskog igrališta u Đakovu, koje koriste tri srednje škole, također završe do početka školske
godine.
Zvonko Plavčić napominje da su na obilaznici grada Đakova prema Požegi i Našicama česte prometne
nesreće, čak i sa smrtnim ishodom, zbog nepreglednih raskrižja, te stoga predlaže da se naprave projekti i
riješi taj problem.
Denis Ambruš predlaže da se vijećnicima kvartalno podnese izvješće o provedbi Projekta Slavonija,
Baranja i Srijem vezano za projekte u Osječko-baranjskoj županiji za programsko razdoblje do 2020.
godine.
Sanja Rogoz-Šola napominje da je Ministarstvo rada i mirovinskog sustava nositelj Programa "Zaželi"
koji je namijenjen zapošljavanju žena starijih od 50 godina i kojim bi se trebalo zaposliti više od 3000
žena, te moli Župana da upozna vijećnike s tim Programom.
Leon Žulj postavlja pitanje koji su planovi Župana i službi da se projekt izgradnje ULO hladnjače na
području Osječko-baranjske županije što prije realizira.
Nedeljko Bosanac predlaže Županu da uključi sve raspoložive ljudske potencijale, uključujući sve
vijećnike, u cilju podizanja rasta i razvoja Osječko-baranjske županije.
Goran Soldo postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja nove srednje škole u Đakovu te moli da se taj
projekt što prije realizira. Nadalje, pita kada se može očekivati početak izgradnje nastavno-športske
dvorane u Đakovačkim Selcima.
Ivana Bagarić, vezano za besplatnu školsku prehranu, napominje da je iz medija poznato da je Župan
održao sastanak s ravnateljima osnovnih i srednjih škola na temu školske prehrane te da se zalaže za
besplatnu podjelu voća i povrća u osnovnim i srednjim školama kojima je osnivač Županija. S obzirom da
je Župan najavio besplatnu školsku prehranu za sve osnovne škole, moli Župana da kaže nešto više o
tome kada će taj projekt započeti.
Ivan Požgain, vezano za posjet ministra zdravstva našoj Županiji te s obzirom na saznanje da su na
županovu inicijativu pokrenuti neki projekti koji se odnose i na KBC Osijek, moli Župana da upozna što
je dogovoreno i o čemu se radi u odnosu na projekte u KBC.
Goran Đanić napominje, vezano za program javnih radova, da se na području Osječko-baranjske
županije javni radovi smanjuju iz godine u godinu i to brojčano i vremenski te predlaže, s obzirom da
neke županije u Republici Hrvatskoj ne provode ovakve oblike zapošljavanja, da resorno ministarstvo
ta sredstva preusmjeri za provedbu programa javnih radova na području Slavonije odnosno Osječkobaranjske županije i da se počne zapošljavati u obimu potrebe, a ne prema kvotama i smanjenjem trajanja
javnih radova.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Ivan Anušić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Domagoj Hajduković i Denis Ambruš.
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Domagoj Hajduković napominje da je djelomično zadovoljan županovim odgovorom. Ponavlja da je
dosta nepoznanica vezano za spajanje KBC Osijek i Opće županijske bolnice u Našicama te da će se
situacija pratiti. Ukoliko slučajno krene u krivom smjeru, moli Župana da to zaustavi.
Denis Ambruš, vezano za Projekt Slavonija, Baranja i Srijem, moli da se vijećnicima u pisanom obliku
dostavi popis svih projekata koji su vezani za područje Osječko-baranjske županije s dinamikom provedbe
tih projekata.
Na postavljena dopunska pitanja odgovore je dao župan Ivan Anušić.
TOČKA 4.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI BILJNE PROIZVODNJE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, HGK Županijska komora Osijek i
Savjetodavna služba Podružnica Osječko-baranjske županije.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju i problematici biljne proizvodnje na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/17-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI U STOČARSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Savjetodavna služba Podružnica
Osječko-baranjske županije, Hrvatska poljoprivredna agencija Županijski ured Donji Miholjac i Darda i
HGK Županijska komora Osijek.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
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Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (40 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju i problematici u stočarstvu na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-08/17-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA POTPORA U
POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Izmjenu i dopune Programa predložio je Župan.
Prijedlog Izmjene i dopuna Programa su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Nevenka Redžep.
Predsjednik daje Prijedlog Izmjene i dopuna Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjene i dopuna Programa jednoglasno
prihvaćen (39 za), te je Skupština Županije donijela

IZMJENU I DOPUNE PROGRAMA
potpora u poljoprivredi i ruralnom
razvoju na području Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2016. - 2020. godine
Klasa: 320-01/17-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Izmjena i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 4.)
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TOČKA 7.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O MJERAMA
POTPORA POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Goran Soldo.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o mjerama
potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/17-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 8.

INFORMACIJA O STANJU, GOSPODARENJU I ZAŠTITI ŠUMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i "Hrvatske šume" Uprava šuma
podružnice Osijek, Našice, Vinkovci i Požega.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Lidija Dujmović, Leon Žulj, Dragan Anočić i Ivan
Anušić.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (41 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju, gospodarenju i zaštiti šuma
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 321-01/17-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 9.

INFORMACIJA O PROBLEMATICI RAZMINIRANJA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije i Hrvatski centar za razminiranje,
Podružnica Istok.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Dragan Anočić i Goran Soldo.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije
o problematici razminiranja na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 804-01/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 10.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Obrtnička
komora Osječko-baranjske županije i udruženja obrtnika s područja Županije te Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
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Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju i problematici razvoja obrtništva
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 311-01/17-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
Predsjednik određuje stanku od 20 minuta.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 11.

IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA
LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2016.
GODINU

Predsjednik 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 imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (38 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu Miholjačkog poduzetničkog centra
Lokalne razvojne agencije d.o.o.,
Donji Miholjac za 2016. godinu
Klasa: 024-02/17-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
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TOČKA 12.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ODVODNJE D.D. DARDA ZA 2016. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Odvodnja d.d.
Darda.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (39 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Odvodnje d.d. Darda
za 2016. godinu
Klasa: 024-02/17-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)

TOČKA 13.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EKOS D.O.O. OSIJEK ZA 2016. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je EKOS d.o.o.
Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša 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 Izvješće i stavove iz Zaključka Župana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Izvješće i stavovi jednoglasno prihvaćeni (39 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća
o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek
za 2016. godinu
Klasa: 024-02/17-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
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TOČKA 14.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CESTINGA D.O.O. OSIJEK U 2016. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Cesting d.o.o.
Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (37 za, 1 suzdržan),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek
u 2016. godini
Klasa: 024-02/17-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
TOČKA 15.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinskopravna pitanja i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i
poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije u 2016. godini
Klasa: 340-01/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
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TOČKA 16.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA
PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna
ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (40 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu
i poslovanju Javne ustanove Zavod za
prostorno uređenje Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Klasa: 024-03/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
TOČKA 17.

INFORMACIJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JEDINICA LOKALNE
SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U
2016. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije. Prije sjednice je podijeljena nova tablica 7. na str. 17 Informacije s
odgovarajućim izmjenama podataka za jedinice lokalne samouprave navedene iza Općine Bilje.
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju s izmijenjenom tablicom 7. na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (41 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
financijskom poslovanju jedinica lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske
županije u 2016. godini
Klasa: 402-01/17-01/56
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 18.

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju i
problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2016. godini
Klasa: 510-01/17-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 19.

INFORMACIJA O STANJU SOCIJALNE SKRBI I POSLOVANJU
USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKOBARANJSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Informaciju je predložio Župan.
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Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju socijalne skrbi i poslovanju
ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija
u 2016. godini
Klasa: 550-01/17-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 20.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PLANA FINANCIRANJA PROGRAMSKIH
AKTIVNOSTI UDRUGA SREDSTVIMA PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu
skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Plana financiranja programskih aktivnosti
udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske
županije u 2016. godini
Klasa: 402-01/17-01/45
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
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TOČKA 21.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU LJEKARNIČKE JEDINICE DOMA
ZDRAVLJA NAŠICE U ĐURĐENOVCU I PRIPAJANJU LJEKARNAMA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (37 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma
zdravlja Našice u Đurđenovcu i pripajanju
Ljekarnama Osječko-baranjske županije
Klasa: 510-11/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 22.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA
DONJI MIHOLJAC

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o proširenju djelatnosti
Doma zdravlja Donji Miholjac
Klasa: 510-01/17-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
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TOČKA 23.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA
OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
Klasa: 510-01/17-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 24.

PRIJEDLOG IZMJENE PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017.
GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izmjenu Plana je predložio Župan.
Prijedlog Izmjene Plana je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Izmjene Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjene Plana jednoglasno prihvaćen (40 za), te
je Skupština Županije donijela
IZMJENU PLANA
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Klasa: 602-01/17-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-17-6
(Izmjena Plana prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
18

TOČKA 25.

PRIJEDLOG DODATKA I. UGOVORU O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE
OBJEKTA CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU,
OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora.
Prijedlog Ugovora su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju
Prijedloga uz ispravak u Prijedlogu Dodatka I. Ugovoru naveden u Izvješću radnih tijela.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga
Dodatka I. Ugovoru o sufinanciranju
izgradnje objekta Centra za odgoj,
obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek
Klasa: 402-07/17-01/48
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 26.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI HRVATSKOM
NARODNOM KAZALIŠTU U OSIJEKU ZA SKLAPANJE PRAVNIH
POSLOVA RADI STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA
IMOVINE
U
OKVIRU
PROJEKTA
"PRIPREMA
PROJEKTNE
DOKUMENTACIJE ZA REKONSTRUKCIJU HRVATSKOG NARODNOG
KAZALIŠTA U OSIJEKU U SVRHU RAZVOJA INTEGRIRANOG
RAZVOJNOG PROGRAMA"

Predsjednik 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 zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Hrvatskom narodnom
kazalištu u Osijeku za sklapanje pravnih
poslova radi stjecanja, opterećivanja i
otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema
projektne dokumentacije za rekonstrukciju
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u
svrhu razvoja integriranog razvojnog programa"
Klasa: 612-01/17-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-17-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 27.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI MUZEJU
LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK ZA SKLAPANJE PRAVNIH POSLOVA
RADI STJECANJA, OPTEREĆIVANJA I OTUĐIVANJA IMOVINE U
OKVIRU PROJEKTA "PRIPREMA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZA
REKONSTRUKCIJU MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI U SVRHU
RAZVOJA INTEGRIRANOG RAZVOJNOG PROGRAMA"

Predsjednik 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 zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Denis Ambruš i Dragan Vulin.
Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Muzeju likovnih
umjetnosti, Osijek za sklapanje pravnih
poslova radi stjecanja, opterećivanja i
otuđivanja imovine u okviru projekta "Priprema
projektne dokumentacije za rekonstrukciju
Muzeja likovnih umjetnosti u svrhu razvoja
integriranog razvojnog programa"
Klasa: 612-05/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-7
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
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TOČKA 28.

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA
O
DAVANJU
SUGLASNOSTI
ELEKTROTEHNIČKOJ I PROMETNOJ ŠKOLI OSIJEK ZA SKLAPANJE
PRAVNIH
POSLOVA RADI
STJECANJA,
OPTEREĆIVANJA
I
OTUĐIVANJA IMOVINE U OKVIRU PROJEKTA PHYS-ME

Predsjednik 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 zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj
i prometnoj školi Osijek za sklapanje
pravnih poslova radi stjecanja,
opterećivanja i otuđivanja imovine
u okviru projekta PHYS-ME
Klasa: 602-03/17-01/88
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 29.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Rješenje je predložio Župan.
Prijedlog Rješenja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
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RJEŠENJE
o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
opreme i objekata osnovnim i srednjim školama
s područja Osječko-baranjske županije
Klasa: 602-01/17-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
TOČKA 30.
a)

b)

c)

d)

e)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
VELJAČE DO 28. VELJAČE 2017. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2017. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 2017. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
SVIBNJA DO 31. SVIBNJA 2017. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA
DO 30. LIPNJA 2017. GODINE

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o svim informacijama.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (42 za).
Predsjednik 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.
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava
osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za
razdoblje od 1. veljače do 28. veljače, 1. ožujka do 31. ožujka, 1. travnja do 30. travnja, 1. svibnja do 31.
svibnja i 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije jednoglasno prihvaćene (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. veljače do 28. veljače 2017. godine
Klasa: 400-06/17-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. ožujka do 31. ožujka 2017. godine
Klasa: 400-06/17-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
ZAKLJUČAK

c)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. travnja do 30. travnja 2017. godine
Klasa: 400-06/17-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
ZAKLJUČAK

d)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. svibnja do 31. svibnja 2017. godine
Klasa: 400-06/17-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
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ZAKLJUČAK

e)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. lipnja do 30. lipnja 2017. godine
Klasa: 400-06/17-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)

TOČKA 31.
a)
b)

ZAHTJEVI ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINA
KAO KULTURNOG DOBRA
ZAHTJEV PARALELE D.O.O. U STEČAJU ZA OČITOVANJEM O PRAVU
PRVOKUPA NEKRETNINA U K.O. OSIJEK KAO KULTURNOG DOBRA
ZAHTJEV
KLINIČKOG
BOLNIČKOG
CENTRA
OSIJEK
ZA
OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINE U K.O. OSIJEK
KAO KULTURNOG DOBRA

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove.
Zaključke povodom razmatranja zahtjeva je predložio Župan.
Materijale su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva
PARALELE d.o.o. u stečaju za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog
dobra na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja zahtjeva
PARALELE d.o.o. u stečaju za
očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina
u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
Klasa: 944-03/17-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Kliničkog bolničkog
centra Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (40 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja zahtjeva
Kliničkog bolničkog centra Osijek za
očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine
u k.o. Osijek kao kulturnog dobra
Klasa: 944-03/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)

TOČKA 32.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
UPRAVNOG VIJEĆA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da je vijećnicima materijal podijeljen prije sjednice, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u
predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (30 za, 9
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i
članova Upravnog vijeća Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije
Klasa: 024-04/17-02/3
Urbroj: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
TOČKA 33.

PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH I
DRUGIH TIJELA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da je vijećnicima materijal podijeljen prije sjednice, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog za imenovanje predsjednika i članova radnih i drugih
tijela Osječko-baranjske županije 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 imenovanju
predsjednika i članova Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (30 za, 4
protiv, 5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost

Klasa: 021-04/17-22/4
Urbroj: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Odbora za
priznanja Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (27 za, 5
protiv, 10 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i
članova Odbora za priznanja
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/17-22/5
Urbroj: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (27 za, 5
protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Županijskog povjerenstva za procjenu
šteta od elementarnih nepogoda

Klasa: 021-04/17-22/6
Urbroj: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 11,57 sati.

Klasa: 021-04/17-02/5
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5

Predsjednik
Dragan Vulin

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
dr.sc. Nedeljko Bosanac
Marija Čačić

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 146,36 minute. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/226413310.
Zapisniku 3. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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