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Osijek, 28. studenoga 2017.

ZAPISNIK
6. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 28. studenoga 2017. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,05 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Hrvoje Duvnjak i
2. Goran Đanić.
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 Hrvoje
Duvnjak i Goran Đanić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
49 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. Borivoj Eklemović, 14. Renata Forjan, 15. Velimir Golub, 16. Srđan Igali, 17. Andrej Jurić,
18. Zoran Kovač, 19. Željko Kovačević, 20. Stjepan Krznarić, 21. Tomislav Kuna, 22. Dejan Liović,
23. Željko Macanić, 24 Ivica Mandić, 25. Anđelko Martinčević, 26. Leonora Martinuš, 27. Hrvoje
Pavković, 28. Marijan Peran, 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. Jovo Šijan, 40. Ivica Šimundić, 41. Nenad Šinko, 42.
dr.sc. Vladimir Šišljagić, 43. dr.sc. Drago Šubarić, 44. Hrvoje Topalović, 45. Dražen Trcović, 46.
Zvjezdana Tuma-Pavlov, 47. Dragan Vulin, 48. Ivo Zelić i 49. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Stjepan Čuraj, 2. Hrvoje Duvnjak, 3. Domagoj Hajduković, 4. Vjeran
Miličić, 5. Stipan Šašlin i 6. Damir Tomić.
Sjednici je naknadno pristupio vijećnik Hrvoje Duvnjak.
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. Ahnetka Balatinac, predstavnica
rusinske nacionalne manjine, 6. Ivan Hampovčan, tajnik Županije, 7. Ružica Gverieri, pročelnica
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 8. Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika Upravnog
odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 9. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela
za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 10. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za
zajedničke poslove, 11. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i
graditeljstvo, 12. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Sabina Režić,
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu
nabavu, 15. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu, 16. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Maja
Alduk Šakić, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 18. Katica Čosić, pomoćnica pročelnika Upravnog
odjela za upravne i pravne poslove, 19. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 20. Domagoj Galić,
viši savjetnik u Službi za zajedničke poslove, 21. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 22. Gordana
Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 23. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog
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odjela za javne financije, 24. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 25. Svjetlana Rauš,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 26. Suzana
Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 27. Snježana VidranskiŠkorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 28. Branko Vrbošić, viši savjetnik u
Tajništvu Županije, 29. Darko Galović, pomoćnik ravnatelja Zavoda za informatiku Osijek, 30.
Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 31. Ivo Grgić, tajnik Zajednice
tehničke kulture Osječko-baranjske županije, 32. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice
Osječko-baranjske županije, 33. Davor Mikulić, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 34. Nikica Mužević, predsjednik
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 35. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog
savjeta mladih, 36. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 37. Josip
Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 38. 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.
Prije nastavka sjednice predsjednik obavještava vijećnike da je Odbor za priznanja Osječko-baranjske
županije nakon provedenog postupka donio odluku o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske
županije. Naime, prema članku 41. stavak 1. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o
dodjeli priznanja Županije donosi Odbor za priznanja, a odluke Odbora o dodjeli priznanja svečano se
proglašuju na zasjedanju Skupštine Županije. Budući da se Povelja humanosti uručuje u prigodi
obilježavanja blagdana Sv. Franje 4. listopada, povelje su uručene, a odluka o dodjeli objavljena.
"Povelja humanosti", javno priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije,
dodijeljena je:
za skrb o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci
Mirni Grgić;
-

za predanost u pobuđivanju solidarnosti i djelotvornosti kojima se promiču vrijednosti
humanizma kao zaloga održanja društvene zajednice
Ani Matijević;

-

za nesebično djelovanje kojim poučava i afirmira humanost kao zalog budućnosti ove ljudske
zajednice
Otu Farkašu;

-

za darivanje krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih
Ivici Horvatu
Miroslavu Čavaroviću
Zlatku Proli
Ladislavu Vidi
Željku Dumančiću
Darku Stojakoviću
Draženu Stjepaneku
Đurđici Anić
Josipu Kovačeviću
Branku Kušiću i
Ivanu Hercegu.

Predsjednik čestita dobitnicima.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda koji je naknadno dopunjen točkama:
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Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne
populacijske politike na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječkobaranjske županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine
Osječko-baranjske županije.

32.
33.
34.
35.

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog
dnevnog reda, da ih podnesu.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (49 za) utvrđen sljedeći

DNEVNI

1.
2.
3.
4.
a)
b)
5.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
6.
7.
8.
9.
10.a)
b)

RED

Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske
županije
Proračun Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i projekcija za 2019. i 2020.
godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva na području Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za
2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2018.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2018.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu
Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za
2018. godinu
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2018. godini
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11.a)
b)
12.

13.
14.a)
b)
15.a)
b)
16.
17.
18.
19.a)
b)
20.
21.
a)
b)
22.

23.
24.a)
b)
25.
26.
27.
28.
29.

30.
31.

Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2017. godini
Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Izmjena Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017.
godinu i projekcije za 2018. i 2019. godinu
Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske županije u 2018. godini
Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i
projekcije za 2019. i 2020. godinu
Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2018.
godinu
Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja, Stanice Osijek za 2018. godinu
Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2017.
godini
Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018.
godini
Prijedlog Programa korištenja sredstava od raspolaganja poljoprivrednim zemljištem u
vlasništvu države na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
Izgradnja Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće
Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za
voće i povrće
Prijedlog Ugovora o osnivanju prava građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada
Osijeka za k.č.br. 10444/1 u k.o. Osijek u korist Osječko-baranjske županije
Prijedlog Zaključka o sufinanciranju programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu
izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, Semeljci i
Viškovci
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o potporama u ruralnom turizma na području
Osječko-baranjske županije
Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2016. godini
Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2017. godinu
Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Nacrt Izmjena i dopune Mreže javne zdravstvene
službe
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Opće bolnice
Našice
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek, Osijek na
potpisivanje ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Sve tajne pismenosti"
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova
izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini Osječko-baranjske županije u 2018.
godini
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o izdavanju informativnog glasila "Županijska kronika"
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2017. godine
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32.
33.
34.
35.

Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne
populacijske politike na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječkobaranjske županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica
zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela Skupštine
Osječko-baranjske županije

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 5. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 5. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 5. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno (49 za).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 5. sjednice Mariju Dujić i dr.sc. Lidiju Dujmović da poslije
sjednice potpišu zapisnik.
TOČKA 2.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu,
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8.
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti
Skupštine.
Nedeljko Bosanac, s obzirom na najavljeno održavanje sjednice Vlade Republike Hrvatske u petak u
Osijeku, moli Župana da postavi sljedeća pitanja premijeru Plenkoviću: je li moguće da se pokrene
reforma na primjeru Osječko-baranjske županije koja bi zahvatila lokalnu i regionalnu samoupravu, je
li moguće da se definira karakter vlasništva nad sredstvima kao bitnom faktoru unutarnjeg pokretanja
jedne regionalne sredine, te položaj seljaštva i radništva u procesu privređivanja u Osječko-baranjskoj
županiji i u kom dijelu se cijelo vrijeme treba očekivati dolazak sredstava iz fondova Europske unije.
Osim toga predlaže da se premijeru postavi pitanje, vezano uz uređenje zgrade Županije, može li
učiniti prvi reformski korak da se riješe vlasnički odnosi i da se preko fondova Europske unije
investira kako bi konačno imali reprezentativnu zgradu.
Željko Macanić ponovno upozorava na vrlo loše stanje državne ceste od Podravske Moslavine do
Osijeka te moli Župana da upozna premijera Plenkovića i resornog ministra Butkovića sa stanjem te ceste
te predlaže da ova cesta bude prioritet u rješavanju zbog mogućih teških prometnih nezgoda.
Srđan Igali napominje da je prilikom nedavnog radnog sastanka Župana u Općini Bizovac jedna od
tema razgovora s općinskim načelnikom bila i stanje prostora regionalnog skladišta Državne uprave za
zaštitu i spašavanje koje je trenutno smješteno u upravnoj zgradi i proizvodnim pogonima nekadašnje
bizovačke ciglane, te pita Župana ima li informaciju je li pitanje vlasništva tih prostora do danas
riješeno jer je interes Općine Bizovac da se skladište Državne uprave za zaštitu i spašavanje trajno
smjesti i funkcionira u tim prostorima.
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Ivica Šimundić pita Župana je li realno očekivati ponovno otvaranje Rodilišta u Đakovu te, ukoliko
nije, postoji li mogućnost da se u Đakovu otvori poliklinika, odnosno dnevna bolnica, gdje bi se
pružale dijagnostičke usluge građanima Đakova i Đakovštine. Potom daje potporu vijećniku Željku
Macaniću u svezi državne ceste Podravska Moslavina-Osijek te moli Župana da poduzme sve kako bi
se taj problem riješio.
Lidija Dujmović, u svezi povećanja nataliteta, predlaže razradu modela poticanja rađanja neplanirane
djece i omogućavanja zadržavanja neplaniranih trudnoća. U tom smislu predlaže da se osiguraju
potrebna sredstva kao kontinuirana mjesečna pomoć za socijalno-nezbrinute majke kao i boravište za
njih. Nadalje, predlaže da se poradi na anketama trudnica, ustanovi koliki je to broj, primjerice
godišnje planiranih i neplaniranih trudnoća i rođene i nerođene djece i na bazi tog statističkog
istraživanja planira koji bi to bio broj potencijalnih majki koje bi rodile tu djecu i koja suma novca bi
bila dostatna za egzistenciju majke i djeteta.
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika Nezavisne liste Snaga Slavonije i Baranje, predlaže da se
vijećnici prilikom postavljanja pitanja pridržavaju članka 8. Poslovnika o radu Skupštine. Potom
postavlja pitanje Županu ima li saznanja o situaciji u Gradnji d.o.o. te što Županija čini za opstanak
ove velike i ugledne građevinske tvrtke. Nadalje, pita Župana koliki je broj zaposlenih u upravnim
odjelima Osječko-baranjske županije bio do njegovog imenovanja za župana, a koliki je broj
zaposlenih danas.
Denis Ambruš upozorava da u Europskoj aveniji broj 11 pravo korištenja zgrade ima Županija, a u
državnom je vlasništvu te postavlja pitanje, s obzirom da je u tijeku projekt uređenja pročelja u tzv.
secesijskom nizu, može li se i ta zgrada obuhvatiti projektom uređenja, kako bi ta cjelina postala
najreprezentativniji urbani dio između Zagreba, Budimpešte i Beograda.
Zvonko Plavčić postavlja pitanje izgradnje dionice ceste kod Kondrića u dužni od 2,5 km na državnoj
cesti Đakovo-Požega. Nadalje, napominje da je dobio odgovor na svoje postavljeno pitanje vezano za
cestu Pisak-Arduševac te ga zanima kada će započeti izgradnja te ceste jer u odgovoru to nije
navedeno.
Goran Soldo napominje da je u prošlom sazivu Gradskog vijeća Grada Đakova donesena odluka
kojom je zemljište u podnožju Strossmayerovog parka dano Županiji za izgradnju nove Srednje škole
te ga zanima u kojoj je fazi taj projekt. Također ga zanima u kojoj je fazi projekt izgradnje sportske
dvorane u Đakovačkim Selcima.
Ivica Čeme napominje da je 10. veljače 2017. godine objavljen javni poziv za podnošenje zahtjeva za
dodjelu potpora za pokretanje razvoja i unaprjeđenja poslovanja na području Osječko-baranjske
županije u 2017. godini te postavlja pitanje je li taj javni poziv odnosno natječaj okončan, je li sve
izbodovano i donijeta lista, tko će po tom javnom pozivu ostvariti tu kvotu dodjele financijskih
sredstava i o kojem broju gospodarstvenika se radi te kada će krenuti potpisivanje ugovora.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Ivan Anušić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Denis Ambruš i Željko Macanić.
Denis Ambruš izražava zadovoljstvo županovim odgovorom na predloženu inicijativu.
Željko Macanić traži pisani odgovor na postavljeno pitanje.
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TOČKA 3.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
UPRAVNIM TIJELIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne službe.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zvjezdana Tuma-Pavlov, Marko Bogatić, Stjepan
Krznarić, Vladimir Šišljagić, Nedeljko Bosanac, Goran Ivanović, Nevenka Redžep, Goran Đanić, Ivan
Anušić i Dragan Vulin.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (35 za, 8 protiv,
3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
KLASA: 021-06/17-01/4
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 4.
a)
b)

PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2018. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2019. I 2020. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna predložio je Župan.
Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna razmatrala je Komisija za financije i imovinskopravna pitanja, a Prijedlog 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.
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Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Hrvoje Duvnjak, te konstatira da je sjednici
nazočno 50 vijećnika.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Nevenka Redžep, Ivica Mandić, Denis Ambruš,
Nedeljko Bosanac, Andrej Jurić, Zvjezdana Tuma-Pavlov, Stjepan Krznarić i Leon Žulj.
Nevenka Redžep, u svoje ime i u ime vijećnika Marka Bogatića, podnosi amandman na Prijedlog
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, koji predaje u pisanom obliku, te dodatno usmeno
izlaže, a odnosi se na:
smanjenje sredstava za Ulaganja u komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje
kvalitete života stanovnika s "4.500.000,00" na "3.500.000,00", a da se "1.000.000,00" kuna
usmjeri za izgradnju bazena u Belom Manastiru. Sukladno tom amandmanu predlaže amandman
na Izmjenu Plana razvojnih programa koji bi sadržavao taj projekt te amandman na Odluku o
izvršavanju Proračuna koja bi također sadržavala taj projekt.
Andrej Jurić, u ime vijećnika Kluba vijećnika Živog zida, podnosi amandman na Prijedlog Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu, koji je predan prije početka sjednice u pisanom obliku, te
dodatno usmeno izlaže, a odnosi se na:
smanjenje sredstava za sufinanciranje rada političkih stranaka te usmjeravanje tih sredstava u
povećanje iznosa jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima s područja Županije.
Predsjednik konstatira da su podnesena dva amandmana na Prijedlog Proračuna i to Kluba vijećnika
Živog zida koji je predan prije početka sjednice, a obrazloženje je dao vijećnik Andrej Jurić i amandman
vijećnika Nevenke Redžep i Marka Bogatića, a obrazloženje je dala vijećnica Nevenka Redžep.
Predsjednik poziva Župana da se izjasni prihvaća li podnesene amandmane.
Župan Ivan Anušić ne prihvaća podnesene amandmane.
Predsjednik napominje da će se glasovati o amandmanima redoslijedom kako su podneseni.
Predsjednik daje na glasovanje amandman vijećnika Kluba vijećnika Živog zida koji sadrži tri
amandmana unutar ovog prijedloga.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (13 za, 35 protiv).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Nevenke Redžep i Marka Bogatića.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (13 za, 35 protiv).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2018. godinu i
projekcija za 2019. i 2020. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna i projekcija prihvaćen većinom
glasova (35 za, 8 protiv, 5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
PRORAČUN

a)

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu
KLASA: 400-06/17-01/22
URBROJ: 2158/1-01-01-17-9
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za
2018. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (35 za, 8
protiv, 5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu

KLASA: 400-06/17-01/22
URBROJ: 2158/1-01-01-17-10
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
Predsjednik određuje stanku od 20 minuta.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 5.
a)

b)

c)
d)
e)
f)

PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
ZDRAVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018.
GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2018. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. 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 (35 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, te Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije i Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske
županije.
Programe javnih potreba je predložio Župan.
Prijedloge programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o
zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu.
Predsjednik napominje da je u sklopu amandmana kojega su podnijeli vijećnici Živog zida pod 4.
točkom dnevnog reda bio i amandman na Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2018. godinu te, s obzirom da je Proračun prihvaćen
kako je predložen od strane Župana, vijećnici Živog zida povlače ovaj amandman.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti zdravstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti zdravstva
na području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu

KLASA: 510-01/17-01/15
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu

KLASA: 550-01/17-01/10
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
c)

PROGRAM
javnih potreba u školstvu na
području Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu

KLASA: 602-01/17-01/19
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
d)

PROGRAM
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu

KLASA: 612-01/17-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

e)

o donošenju Programa javnih potreba
u sportu na području Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
KLASA: 620-01/17-01/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

f)

o donošenju Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
KLASA: 612-01/17-01/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 6.

IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG
SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
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Izmjene Programa rada i Financijskog plana razmatrali su: Župan 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 prijedlog da Skupština odobri izmjene Programa rada i
Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2017. godinu na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izmjena
Programa rada i Financijskog
plana Županijskog savjeta mladih
Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu
Klasa: 402-01/17-01/89
Urbroj: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
TOČKA 7.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG SAVJETA
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan 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 prijedlog da Skupština odobri Program rada i
Financijski plan Županijskog savjeta mladih za 2018. godinu na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa
rada i Financijskog plana Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
KLASA: 402-01/17-01/91
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
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TOČKA 8.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2018. 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 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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 Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
u 2018. godini
KLASA: 550-01/17-01/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
TOČKA 9.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA
ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2018. 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 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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 Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području
Osječko-baranjske županije u 2018. godini
KLASA: 550-01/17-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 10.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2018.
GODINI
PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA
I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2018. 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.
Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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 objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (41 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području
Osječko-baranjske županije u 2018. godini

KLASA: 602-02/17-01/167
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i
učeničkih domova na području
Osječko-baranjske županije u 2018. godini

KLASA: 602-02/17-01/168
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 11.a)

b)

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
IMOVINE
I
DODATNA
ULAGANJA
NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2018. GODINI
PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2018. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Planove je predložio Župan.
Prijedloge planova 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 objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Plana rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (37 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2018. godini

KLASA: 404-01/17-01/11
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (43 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini

KLASA: 404-01/17-01/12
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 12.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA 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. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o utvrđivanju amandmana na
Prijedlog Odluke.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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 zaključuje raspravu.
Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu
prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", predsjednik predlaže da se o ovom prijedlogu u
odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, Skupština
posebno izjasni utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju.
Predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (43 za).
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (43 za), te je
Skupština Županije donijela
16

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
u 2017. godini
KLASA: 510-01/17-01/13
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prolog broj 18.)
TOČKA 13.

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u Upravi za
ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu,
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Savjet za sigurnost prometa na cestama i Komisija za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
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 (42 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
stanju i problematici građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
KLASA: 340-01/17-01/6
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 14.a)

b)

PRIJEDLOG IZMJENA PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE
ZA 2018. I 2019. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
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Prijedlog izmjena Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan i nadležna radna tijela kako je to
navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem
ocijeni prihvatljivim predložene Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (43 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

o davanju mišljenja o Prijedlogu
Izmjena Plana građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na
području Osječko-baranjske županije
u 2017. godini
KLASA: 340-01/17-01/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena
Financijskog plana.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (43 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

b)

o davanju suglasnosti na Prijedlog
Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
i projekcije za 2018. i 2019. godinu
KLASA: 340-01/17-01/7
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 15.a)

b)

PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2018. GODINI
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2019. I
2020. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
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Prijedlog Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u
Izvješću o zaključcima radnih tijela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem
ocijeni prihvatljivim predloženi Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (44 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta na području Osječko-baranjske
županije u 2018. godini
KLASA: 340-01/17-01/10
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (44 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

b)

o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
i projekcije za 2019. i 2020. godinu
KLASA: 340-01/17-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 16.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Program rada i Financijski plan
Vatrogasne zajednice.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Program rada i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni (44
za), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa rada
i Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
KLASA: 214-01/17-01/7
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 17.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Provedbeni plan je predložio Župan.
Prijedlog Provedbenog plana su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Provedbenog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Provedbenog plana jednoglasno prihvaćen (44
za), te je Skupština Županije donijela
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije
za 2018. godinu
KLASA: 214-01/17-01/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Provedbeni plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
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TOČKA 18.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE
REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA,
STANICE OSIJEK ZA 2018. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa 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 Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (43 za), te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
javnih potreba za obavljanje redovite
djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja, Stanice Osijek za 2018. godinu
KLASA: 810-03/17-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 19.a) INFORMACIJA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
b) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Informaciju i Plan je predložio Župan.
Informaciju i Prijedlog Plana su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu, Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne službe.
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 Informaciju o stanju sustava civilne
zaštite.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (45 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Informacije o
stanju sustava civilne zaštite na području
Osječko-baranjske županije u 2017. godini
KLASA: 810-01/17-01/16
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

P L A N
razvoja sustava civilne zaštite na području
Osječko-baranjske županije u 2018. godini

KLASA: 810-01/17-01/17
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 20.

PRIJEDLOG
PROGRAMA
KORIŠTENJA
SREDSTAVA
OD
RASPOLAGANJA POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM U VLASNIŠTVU
DRŽAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Županijsko povjerenstvo za
gospodarski razvitak sela 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 Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu
države na području Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
KLASA: 400-06/17-01/24
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
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TOČKA 21.
a)
b)

IZGRADNJA REGIONALNOG DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I
POVRĆE
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU PROJEKTA IZGRADNJE
REGIONALNOG DISTRIBUCIJSKOG CENTRA ZA VOĆE I POVRĆE
PRIJEDLOG UGOVORA O OSNIVANJU PRAVA GRAĐENJA NA
GRAĐEVINSKOM ZEMLJIŠTU U VLASNIŠTVU GRADA OSIJEKA ZA
K.Č.BR. 10444/1 U K.O. OSIJEK U KORIST 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.
Zaključak i prihvaćanje Prijedloga Ugovora je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka i Prijedlog Ugovora razmatrali su Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarnopravna pitanja, Komisija za gospodarska pitanja, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta
izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (44 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

o pokretanju projekta izgradnje
Regionalnog distribucijskog centra
za voće i povrće
KLASA: 350-01/17-01/3
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o osnivanju prava
građenja na građevinskom zemljištu u vlasništvu Grada Osijeka za dio k.č.br. 10444/1 u k.o. Osijek u
korist Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

b)

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o
osnivanju prava građenja na građevinskom
zemljištu u vlasništvu Grada Osijek
za dio k.č.br. 10444/1 u k.o. Osijek
u korist Osječko-baranjske županije
KLASA: 350-01/17-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
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TOČKA 22.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SUFINANCIRANJU PROGRAMA DRŽAVNE
IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA U SVRHU IZRADE KATASTRA
NEKRETNINA
NA
PODRUČJU
GRADA
ĐAKOVA,
OPĆINA
ĐURĐENOVAC, SEMELJCI I VIŠKOVCI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Županijsko povjerenstvo za
gospodarski razvitak sela, 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 Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o sufinanciranju programa državne izmjere
i katastra nekretnina u svrhu
izrade katastra nekretnina na području
Grada Đakova, općina Đurđenovac,
Semeljci i Viškovci
KLASA: 931-04/17-01/4
URBROJ: 2158/1-01-01-17-7
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 23.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O POTPORAMA U
RURALNOM TURIZMU 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 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja predlaže Skupštini prihvaćanje Prijedloga Odluke s
amandmanom, koji podnosi Komisija, a koji se nalazi u Izvješću radnih tijela.
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Predsjednik poziva zamjenika župana Petra Lagatora da se u ime Župana očituje o podnesenom
amandmanu.
Petar Lagator, u ime Župana kao predlagatelja Odluke, prihvaća podneseni amandman Komisije.
Predsjednik napominje da predlagatelj Odluke prihvaća podneseni amandman Komisije, te on, sukladno
članku 89. stavak 3. Poslovnika, postaje sastavnim dijelom Prijedloga Odluke i o njemu se Skupština
posebno ne izjašnjava.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu.
Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu
prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", predsjednik predlaže da se o ovom prijedlogu u
odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, Skupština
posebno izjasni utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju.
Predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (44 za).
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o
potporama u ruralnom turizma na području
Osječko-baranjske županije
KLASA: 334-01/17-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 24.a) IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU
U OSIJEKU U 2016. GODINI
b) PLAN RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U
OSIJEKU ZA 2017. GODINU
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za
znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku.
Izvješće i Plan su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja 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. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš.
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Predsjednik daje na glasovanje Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u
2016. godini.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (44 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Izvješća o
radu Zavoda za znanstveni i umjetnički
rad HAZU u Osijeku u 2016. godini
KLASA: 612-01/17-01/7
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
Predsjednik daje na glasovanje Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za
2017. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Plan rada za 2017. godinu jednoglasno prihvaćen (45 za),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja Plana rada
Zavoda za znanstveni i umjetnički
rad HAZU u Osijeku za 2017. godinu
KLASA: 612-01/17-01/7
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
TOČKA 25.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA
IZMJENA I DOPUNE MREŽE JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE

NACRT

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali 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 Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (44 za), te je
Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja na Nacrt Izmjena
i dopune Mreže javne zdravstvene službe
KLASA: 510-01/17-01/14
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
TOČKA 26.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
IZMJENAMA STATUTA OPĆE BOLNICE NAŠICE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka 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 Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (45 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama Statuta
Opće bolnice Našice
KLASA: 024-04/17-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
TOČKA 27.

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA
O
DAVANJU
SUGLASNOSTI
ELEKTROTEHNIČKOJ I PROMETNOJ ŠKOLI OSIJEK, OSIJEK NA
POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA
ZA PROJEKT "SVE TAJNE PISMENOSTI"

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,
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Leon Žulj.
Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (46 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Elektrotehničkoj
i prometnoj školi Osijek, Osijek na
potpisivanje ugovora o dodjeli
bespovratnih sredstava za projekt
"Sve tajne pismenosti"
KLASA: 602-03/17-01/127
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
TOČKA 28.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE
USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM
VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za javne službe.
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 (46 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjeni Odluke o osnivanju
javne ustanove Agencije za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije
KLASA: 334-01/17-01/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)
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TOČKA 29.

PRIJEDLOG ODLUKE O RASPOREĐIVANJU SREDSTAVA ZA
FINANCIRANJE POLITIČKIH STRANAKA I ČLANOVA IZABRANIH S
LISTE GRUPE BIRAČA ZASTUPLJENIH U SKUPŠTINI OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2018. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije i Upravnom odjelu za javne financije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke 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 sudjeluje Vladimir Šišljagić.
Predsjednik napominje da je u sklopu amandmana koje je podnio Klub vijećnika Živog zida na Prijedlog
Proračuna bio i amandman koji se odnosio na ovu Odluku, ali s obzirom da je Proračun prihvaćen bez
ovog amandmana, predsjednik konstatira da vijećnici Živog zida povlače ovaj amandman.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 14
protiv), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o raspoređivanju sredstava za
financiranje političkih stranaka i
članova izabranih s liste grupe birača
zastupljenih u Skupštini Osječkobaranjske županije u 2018. godini
KLASA: 402-08/17-01/271
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)
TOČKA 30.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O
INFORMATIVNOG GLASILA "ŽUPANIJSKA KRONIKA"

IZDAVANJU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za javne službe.
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 Odluke na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova
(42 za, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjeni Odluke o izdavanju informativnog
glasila "Županijska kronika"
KLASA: 008-04/17-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-17-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.)
TOČKA 31.

INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA
DO 30. RUJNA 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 (42 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. rujna do 30. rujna 2017. godine
KLASA: 400-06/17-01/21
URBROJ: 2158/1-01-01-17-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.)
TOČKA 32.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NACIONALNE POPULACIJSKE
POLITIKE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a
pripremljen je u Tajništvu Županije.
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Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području 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 (41 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske
politike na području Osječko-baranjske županije
KLASA: 021-04/17-20/6
URBROJ: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.)
TOČKA 33.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA
PREVENCIJU KRIMINALITETA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a
pripremljen je u Tajništvu Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za
prevenciju kriminaliteta na području 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 (46 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o imenovanju članova Vijeća
za prevenciju kriminaliteta na području
Osječko-baranjske županije
KLASA: 021-04/17-20/7
URBROJ: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.)
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TOČKA 34.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA STRUČNE KOMISIJE
ZA USTANOVLJENJE I IZMJENU GRANICA ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a
pripremljen je u Tajništvu Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Stručne komisije za
ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području 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 jednoglasno prihvaćen (46 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o imenovanju člana Stručne
komisije za ustanovljenje i izmjenu
granica zajedničkih lovišta na području
Osječko-baranjske županije
KLASA: 021-04/17-20/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 45.)
TOČKA 35.

PRIJEDLOG
RJEŠENJA
O
RAZRJEŠENJU
I
IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA RADNIH TIJELA SKUPŠTINE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a
pripremljen je u Tajništvu Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i
članova radnih tijela Skupštine 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 (42 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
predsjednika i članova radnih tijela
Skupštine Osječko-baranjske županije
KLASA: 021-04/17-20/9
URBROJ: 2158/1-01-01-17-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 46.)
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,27 sati.

KLASA: 021-04/17-02/8
URBROJ: 2158/1-01-01-17-7

Predsjednik
Dragan Vulin

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Hrvoje Duvnjak
Goran Đanić

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 241,28 minute. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/245331378.
Zapisniku 6. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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