REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

Klasa: 021-04/17-02/7
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
Osijek, 24. listopada 2017.

ZAPISNIK
5. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 24. listopada 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. Marija Dujić i
2. Lidija Dujmović.
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 Marija
Dujić i Lidija Dujmović.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Budući da vijećniku u Skupštini Osječko-baranjske županije Davoru Mikuliću mandat vijećnika miruje
zbog obnašanja nespojive dužnosti, a Hrvatska demokratska zajednica odredila je dr.sc. Mirka Pešića za
njegovog zamjenika, čime je preuzeo vijećničku dužnost, 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 nazočan 51
vijećnik od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan Anočić,
3. Marko Bogatić, 4. dr.sc. Nedeljko Bosanac, 5. Marija Čačić, 6. Ivica Čeme, 7. Stjepan Čuraj, 8.
Darko Dorkić, 9. Marija Dujić, 10. dr.sc. Lidija Dujmović, 11. Hrvoje Duvnjak, 12. Goran Đanić, 13.
Marela Đurić, 14. Borivoj Eklemović, 15. Renata Forjan, 16. Velimir Golub, 17. Domagoj Hajduković,
18. Srđan Igali, 19. Andrej Jurić, 20. Zoran Kovač, 21. Željko Kovačević, 22. Tomislav Kuna, 23.
Dejan Liović, 24. Željko Macanić, 25. Ivica Mandić, 26. Anđelko Martinčević, 27. Vjeran Miličić, 28.
Hrvoje Pavković, 29. dr.sc. Mirko Pešić, 30. Zvonko Plavčić, 31. Zvonko Pongrac, 32. dr.sc. Ivan
Požgain, 33. Vanja Prošić, 34. Mirta Prusina, 35. Nevenka Redžep, 36. Sanja Rogoz-Šola, 37. Goran
Soldo, 38. dr.sc. Željka Šapina, 39. Stipan Šašlin, 40. Jovo Šijan, 41. Ivica Šimundić, 42. Nenad
Šinko, 43. dr.sc. Vladimir Šišljagić, 44. dr.sc. Drago Šubarić, 45. Damir Tomić, 46. Hrvoje Topalović,
47. Dražen Trcović, 48. Zvjezdana Tuma-Pavlov, 49. Dragan Vulin, 50. Ivo Zelić i 51. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivana Bagarić, 2. Stjepan Krznarić, 3. Leonora Martinuš i 4. Marijan
Peran.
Sjednici je naknadno pristupila vijećnica Ivana Bagarić.
Ostali nazočni:
1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječkobaranjske županije, 3. Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. mr.sc.
Radomir Čvarković, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Dragoljub Siljanoski,
predstavnik makedonske nacionalne manjine, 6. Ivan Hampovčan, tajnik Županije, 7. Katica Čosić,
v.d. pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 9. Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika Upravnog odjela za
gospodarstvo i regionalni razvoj, 10. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 11. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke
poslove, 12. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Snježana Staščik,
pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 14. Silva Wendling,
pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 15. Maja Alduk Šakić, viša savjetnica u
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Tajništvu Županije, 16. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, poslovni tajnik
župana, 18. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Bernardica Lovrić, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 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. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije, 27. Kristina Musa, Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu Osijek,
28. Vera Santo, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 29. Donna Šimatić,
predsjednica Županijskog savjeta mladih, 30. Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku, 31. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 32. Ivica
Završki, predsjednik Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 33. Hrvoje Puljić, viši
savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 34. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 35.
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 i dopunu predloženog dnevnog reda,
da ih podnesu.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (49 za) utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
a)
b)
5.
a)
b)
c)
d)
e)

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017.
godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu
Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za
2017. godinu
Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2017.
godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječkobaranjske županije za 2017. godinu
Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
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6.
7.a)

b)

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017.
godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske
županije u 2017. godini
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
za 2016. godinu
Prijedlog I. Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017.
godini
Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2016. godini na području
Osječko-baranjske županije
Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Izmjena Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije za
razdoblje 2017. - 2019. godine
Informacija o stipendiranju učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij u
školskoj odnosno akademskoj 2016./2017. godini
Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2016./2017.
Informacija o projektu UP.03.2.1.03.0049 "Učimo zajedno 4"
Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječkobaranjske županije
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Osnovne
škole Čeminac, Čeminac
Prijedlog Rješenja o osnivanju Županijskog komasacijskog povjerenstva za područje Osječkobaranjske županije, imenovanju članova i njihovih zamjenika
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza
2017. godine

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
IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/17-03/29
Urbroj: 2158/1-01-05-17-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)

Predsjednik otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i konstatira da je Skupština primila na
znanje Izvješće Mandatne komisije, te dužnost vijećnika počinje obnašati dr.sc. Mirko Pešić.
Temeljem Poslovnika Skupštine Županije prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred
predsjednikom daju svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon toga vijećnici
izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju.
Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a vijećnika koji počinje obnašati dužnost vijećnika da pristupi stolu
radi davanja svečane prisege, a potom je potpiše.
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje
"prisežem" te potpisuju tekst prisege.
TOČKA 2.

USVAJANJE ZAPISNIKA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 4. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 4. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 4. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno (51 za).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 4. sjednice Stjepana Čuraja i Darka Dorkića da poslije sjednice
potpišu zapisnik.
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.
Stjepan Čuraj predlaže spajanje projekata studentskih kredita na razini Grada Osijeka i ostalih jedinica
lokalne samouprave s Osječko-baranjskom županijom, te da subvencija Županije od 2% obuhvati i
postojeće korisnike kredita.
Željko Macanić postavlja pitanje kada će započeti izgradnja nove zgrade Srednje škole u Donjem
Miholjcu ili rekonstrukcija postojeće stare zgrade.
Domagoj Hajduković postavlja pitanje zašto se u Prijedlogu Odluke o izmjenama i dopunama
Proračuna nalazi Razdjel 012 Upravni odjel za razvoj kontinentalnog turizma s iznosom od
235.900,00 kuna jer ovaj upravni odjel ne postoji, ne zna se kada će biti osnovan, a nije ni u
projekcijama za 2018. i 2019. godinu.
Goran Soldo postavlja pitanje kakav je stav Županije, kao osnivača, vezano za ponovno otvaranje
Rodilišta u Đakovu. Nadalje, pita Župana, vezano uz Proračun Županije za 2018. godinu, postoji li
mogućnost da se Županija aktivno uključi kako bi se pomoglo poljoprivrednicima da osiguraju svoje
usjeve od elementarnih nepogoda.
Nedeljko Bosanac pita može li dobiti egzaktne podatke o mehaničkom kretanju stanovništva u
Osječko-baranjskoj županiji. Nadalje, pita može li netko u ovoj Županiji reći ima li Županija u
gospodarstvenom smislu proširenu reprodukciju, stagnantno gospodarstvo ili se događa
dezinvestiranje.
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Denis Ambruš postavlja pitanje u kojim međunarodnim institucijama i tijelima sudjeluje Osječkobaranjska županija i koji su rezultati. Nadalje, predlaže da Župan i njegovi zamjenici aktivno sudjeluju
kroz Vijeće dunavskih gradova i regija kako bi imali ne samo tekuće sudjelovanje u EU projektima
nego i kako bi oblikovali nove strateške projekte koji će uslijediti od 2020. godine, a koji se već sada
pripremaju.
Ivica Mandić predlaže da se u Proračunu Županije za 2018. godinu planiraju sredstva za nagrađivanje
najboljeg scensko-glazbenog projekta studenata Umjetničke akademije u Osijeku, a u cilju podizanja
suradnje Hrvatskog narodnog kazališta, Umjetničke akademije i Županije na višu razinu.
Zvonko Plavčić postavlja pitanje u kojoj je fazi realizacija izgradnje ceste Pisak - Arduševac.
Leon Žulj napominje da Grad Valpovo, u suradnji sa Županijskom upravom za ceste, ima u pripremi
sljedeće projekte: izgradnju novog mosta na Metlincima, rekonstrukciju ulica Ive Lole Ribara, Osječke
i Bana Jelačića te postavlja pitanje Županu kakvi su planovi i dinamika pripreme ovih projekata u
dokumentaciji i u Financijskom planu Županijske uprave za ceste u razdoblju od 2018. do 2020.
godine.
Darko Dorkić, povodom problema u nabavci sirovina koje ima drvna industrija, firma "Tersa" d.o.o., a
s obzirom da je Župan održao sastanak s predstavnicima drvoprerađivačke industrije, pita kakva je
sada situacija, je li došlo do nekakvih bitnih promjena ili nije.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali župan Ivan Anušić i intendant Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku Božidar Šnajder.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Nedeljko Bosanac, Domagoj Hajduković, Darko
Dorkić.
Nedeljko Bosanac napominje da je zadovoljan županovim odgovorom. Predlaže Županu da se za
pokretanje gospodarstva u Osječko-baranjskoj županiji, koje je u stagnaciji, uključi Sveučilište Josipa
Jurja Strossmayera u Osijeku.
Domagoj Hajduković napominje da nije zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje jer
smatra da se ne mogu osiguravati sredstva za upravni odjel koji ne postoji te pita za što su ova sredstva
predviđena.
Darko Dorkić napominje da je zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje. Također
napominje da je u drvnoj industriji slabo plaćen radnik te da o tome treba voditi računa u pregovorima
i da drvna industrija treba ukalkulirati u svoj proizvod i cijenu rada koja treba zasigurno biti veća.
Na postavljena dopunska pitanja odgovore je dao župan Ivan Anušić.
Potom su se za riječ javili: Zvjezdana Tuma-Pavlov, Snježana Raguž i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik konstatira da je sjednici pristupila vijećnica Ivana Bagarić, te konstatira da su sjednici
nazočna 52 vijećnika.
Predsjednik određuje stanku od 30 minuta.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
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TOČKA 4.
a)

b)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2017. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2018. I 2019. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O IZVRŠAVANJU
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna
predložio je Župan. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o utvrđivanju amandmana na
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o
dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna
pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno
obrazloži podneseni prijedlog.
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Nevenka Redžep, Goran Soldo, Vladimir Šišljagić,
Snježana Raguž i Domagoj Hajduković.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (35 za, 8
protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
i projekcija za 2018. i 2019. godinu

Klasa: 400-06/17-01/20
Urbroj: 2158/1-01-01-17-7
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječkobaranjske županije za 2017. godinu.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (35 za, 5
protiv, 11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu

Klasa: 400-06/17-01/20
Urbroj: 2158/1-01-01-17-8
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 5.
a)

b)

c)

d)
e)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017.
GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (51 za).
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu.
Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan.
Prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to
navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa jednoglasno
prihvaćen (51 za), te je Skupština Županije donijela
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a)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Klasa: 510-01/17-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopune Programa jednoglasno
prihvaćen (50 za), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE I DOPUNU PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu

Klasa: 550-01/17-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Izmjene i dopuna Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa jednoglasno
prihvaćen (50 za), te je Skupština Županije donijela
c)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u školstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Klasa: 602-01/17-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 6.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa jednoglasno prihvaćen (50 za),
te je Skupština Županije donijela
d)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu

Klasa: 612-01/17-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-17-6
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 7.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa jednoglasno prihvaćen (50 za),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

e)

o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi
na području Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
Klasa: 630-01/17-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-6
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 6.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
U 2017. GODINI

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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (50 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2017. godini
Klasa: 550-01/17-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
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TOČKA 7.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU
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.
Odluke je predložio Župan. Prije sjednice su podijeljeni zaključci Župana o utvrđivanju amandmana na
podnesene prijedloge odluka.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Prijedloge odluka su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu,
kulturu i znanost i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 Odluke o izmjeni Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (51 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području
Osječko-baranjske županije
u 2017. godini

Klasa: 602-02/17-01/163
Urbroj: 2158/1-01-01-17-7
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (51 za), te je
Skupština Županije donijela
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b)

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkih domova na
području Osječko-baranjske županije
u 2017. godini

Klasa: 602-03/17-01/122
Urbroj: 2158/1-01-01-17-7
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 8.

PRIJEDLOG IZMJENA 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.
Izmjene Plana je predložio Župan. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o utvrđivanju
amandmana na Prijedlog Izmjena Plana rashoda.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Prijedlog Izmjena Plana su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za
prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana jednoglasno prihvaćen (50 za), te
je Skupština Županije donijela
IZMJENE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2017. godini

Klasa: 602-01/17-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-17-7
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 12.)
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TOČKA 9.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2016. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je intendant
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne
službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
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 izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (51 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga
narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu
Klasa: 612-01/17-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-17-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG I. ANEKSA UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG
NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 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.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga I. Aneksa Ugovora.
Prijedlog I. Aneksa Ugovora su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija
za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarnopravna 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 I. Aneksa Ugovora na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog I. Aneksa Ugovora jednoglasno prihvaćen (51
za), te je Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga I. Aneksa
Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku u 2017. godini
Klasa: 402-01/17-01/74
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
TOČKA 11.

INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA
ONEČIŠĆENJA VODA U 2016. GODINI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik 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 Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu,
Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš.
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 kvaliteti voda, te izvorima
onečišćenja voda u 2016. godini na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/17-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 12.

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

Predsjednik 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.
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Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stipan Šašlin i Ivica Mandić.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju lovstva i ribolova
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 323-01/17-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 13.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Izmjene Akcijskog plana je predložio Župan.
Prijedlog Izmjena Akcijskog plana su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije
i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Izmjena Akcijskog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Akcijskog plana jednoglasno prihvaćen
(43), te je Skupština Županije donijela
IZMJENE AKCIJSKOG PLANA
energetske učinkovitosti Osječko-baranjske
županije za razdoblje 2017. - 2019. godine
Klasa: 351-01/17-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Izmjene Akcijskog plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 17.)
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TOČKA 14.

INFORMACIJA O STIPENDIRANJU UČENIKA I STUDENATA I DODJELI
POTPORA ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ U ŠKOLSKOJ ODNOSNO
AKADEMSKOJ 2016./2017. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu
i znanost i Županijski savjet mladih.
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 (44 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stipendiranju učenika i studenata i dodjeli
potpora za poslijediplomski studij u
školskoj odnosno akademskoj 2016./2017. godini
Klasa: 604-01/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 15.

INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA
AKADEMSKU GODINU 2016./2017.

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i
znanost i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (48 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
provedbi projekta "Studentski krediti" za
akademsku godinu 2016./2017.
Klasa: 604-02/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 16.

INFORMACIJA O PROJEKTU UP.03.2.1.03.0049 "UČIMO ZAJEDNO 4"

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu
i znanost.
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 predloženim Zaključkom na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak jednoglasno prihvaćeni
(48 za), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Informacije o projektu
UP.03.2.1.03.0049 "Učimo zajedno 4"
Klasa: 602-01/17-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 17.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za lokalnu samoupravu, Komisija za javne službe, Odbor za
prosvjetu, kulturu i znanost i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (46 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju i
problematici predškolskog odgoja i obrazovanja
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 601-01/17-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 18.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
ODLUKU O IZMJENAMA STATUTA OSNOVNE ŠKOLE ČEMINAC,
ČEMINAC

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 Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Odbor
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 (47 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Odluku o izmjenama Statuta
Osnovne škole Čeminac, Čeminac
Klasa: 602-02/17-01/162
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
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TOČKA 19.

PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
OSNIVANJU
ŽUPANIJSKOG
KOMASACIJSKOG POVJERENSTVA ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE, IMENOVANJU ČLANOVA I NJIHOVIH
ZAMJENIKA

Predsjednik određuje stanku od 3 minute i poziva predsjednika i članove Komisije za izbor i
imenovanja radi dogovora, a vijećnike moli da ostanu na svojim mjestima.
Nakon stanke, predsjednik napominje da Komisija za izbor i imenovanja predlaže da se u Županijsko
komasacijsko povjerenstvo uz predloženog predsjednika i zamjenika predsjednika te dva člana i
njihove zamjenike, koji su navedeni u Prijedlogu Rješenja imenuju Ruža Skenderović, za člana i Josip
Tomičić, za zamjenika člana, s time da je s predsjednicima klubova vijećnika dogovoreno da se na
sljedećoj sjednici Skupštine imenuje jedan član i zamjenik člana Županijskog komasacijskog
povjerenstva na prijedlog opozicije.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja s rečenim prijedlogom za
imenovanje članova Županijskog komasacijskog povjerenstva na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o osnivanju Županijskog komasacijskog
povjerenstva za područje
Osječko-baranjske županije, imenovanju
članova i njihovih zamjenika
Klasa: 320-02/17-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 20.

INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
KOLOVOZA DO 31. KOLOVOZA 2017. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Informaciju je predložio Župan, a razmatrala ju je 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 Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (41 za, 6 protiv),
te je Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2017. godine
Klasa: 400-06/17-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 12,36 sati.

Klasa: 021-04/17-02/7
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5

Predsjednik
Dragan Vulin

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Marija Dujić
dr.sc. Lidija Dujmović

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 171,22 minute. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/241492487.
Zapisniku 5. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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