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Z A P I S N I K 

 

9. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 8. ožujka 2018. 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. Andrej Jurić i 

 2. Zoran Kovač. 

 

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 Andrej 

Jurić i Zoran Kovač. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Dijana Barišić. 

 

Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 

47 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. Marija Dujić, 9. dr.sc. Lidija Dujmović, 10. Hrvoje Duvnjak, 11. Goran Đanić, 12. Marela 

Đurić, 13. Borivoj Eklemović, 14. Renata Forjan, 15. Velimir Golub, 16. Andrej Jurić, 17. Zoran 

Kovač, 18. Željko Kovačević, 19. Stjepan Krznarić, 20. Dejan Liović, 21. Željko Macanić, 22. Ivica 

Mandić, 23. Anđelko Martinčević, 24. Vjeran Miličić, 25. Hrvoje Pavković, 26. dr.sc. Mirko Pešić, 27. 

Zvonko Pongrac, 28. dr.sc. Ivan Požgain, 29. Vanja Prošić, 30. Mirta Prusina, 31. Darijan Rudan, 32. 

Nevenka Redžep, 33. Sanja Rogoz-Šola, 34. Vinko Ručević, 35. Goran Soldo, 36. dr.sc. Željka Šapina, 

37. Stipan Šašlin, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Šimundić, 40. Nenad Šinko, 41. dr.sc. Vladimir Šišljagić, 

42. Hrvoje Topalović, 43. Dražen Trcović, 44. Zvjezdana Tuma-Pavlov, 45. Dragan Vulin, 46. Ivo 

Zelić i 47. Leon Žulj. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Darko Dorkić, 2. Domagoj Hajduković, 3. Srđan Igali, 4. Leonora 

Martinuš, 5. Marijan Peran, 6. Zvonko Plavčić, 7. dr.sc. Drago Šubarić i 8. Damir Tomić. 

 

Ostali nazočni: 

1. Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 2. Goran Ivanović, zamjenik župana 

Osječko-baranjske županije, 3. mr.sc. Radomir Čvarković, zamjenik župana Osječko-baranjske 

županije, 4. Ivan Hampovčan, tajnik Županije, 5. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje 

revizije Osječko-baranjske županije, 6. dr.sc. Ivana Stanić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 

socijalnu skrb, 7. Ivana Katavić Milardović, v.d. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, 8. 

mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 

prirode, 9. Mladen Pejić, pročelnik Službe za zajedničke poslove, 10. Snježana Raguž, pročelnica 

Upravnog odjela za javne financije, 11. Sabina Režić, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne 

poslove, 12. Zlatko Hosu, pročelnik Službe za javnu nabavu, 13. Sandra Filipović, pročelnica 

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 14. Silva Wendling, pročelnica 

Upravnog odjela za poljoprivredu, 15. Tatjana Roth-Gjurinovac, pročelnica Upravnog odjela za 

kontinentalni turizam, 16. Slavko Marjančević, pročelnik Upravnog odjela za ruralni razvoj, 17. Jerka 

Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 19. Ivan Karalić, 

viši savjetnik u Tajništvu Županije, 20. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 21. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika 

Upravnog odjela za javne financije, 22. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 23. 

Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 24. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika 
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Upravnog odjela za javne financije, 25. mr.sc. Mirela Kalazić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela 

za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 26. Andrea Mađarević Bilić, viša savjetnica u Tajništvu 

Županije, 27. Sarafina Zelić Kos, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 28. Josip Milić, viši savjetnik u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb, 29. Franjo Kanđera, član Savjeta za nacionalne 

manjine Osječko-baranjske županije, 30. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine 

i član Savjeta za nacionalne manjine Osječko-baranjske županije 31. Ivan Ravlić, predstojnik 

Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, 32. Ladislav Bece, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, 

33. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 34. Josip Subašić, Zavod za 

informatiku Osijek, 35. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove i 36. Ivana 

Gusak Galić iz Tajništva Županije. 

 

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 obavještava nazočne da Predlagatelj povlači 23. točku dnevnog reda Prijedlog Rješenja o 

imenovanju predsjednika i člana Upravnog vijeća Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, stoga 

predložena točka 24. postaje točka 23.  

 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu 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 (47 za) utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

  1. Izvješće Mandatne komisije 

  2. Usvajanje zapisnika 8. sjednice Skupštine Županije 

  3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

  4. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Osječko-baranjske županije 

  5. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava 

zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2018. godini 

  6.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2018. 

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 2018. godini 

  7. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo 

  8. Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na 

području Osječko-baranjske županije u 2018. godini 

  9. Prijedlog Izmjene i dopuna Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području 

Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016. - 2020. godine 

10. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Osječko-baranjske županije 

11.a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. do 

2020. godine i Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije 

u 2017. godini 
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     b) Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije za 

2018. godinu 

12. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

13. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini na području Osječko-baranjske 

županije 

14. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

15. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-

baranjske županije u 2017. godini 

16. Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. 

godine 

17. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije 

18. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini 

19. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2018. godini 

20. Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije 

za 2018. godinu 

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Zavoda za javno 

zdravstvo Osječko-baranjske županije 

22. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2018. 

godine 

23. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine i drugih tijela 

Osječko-baranjske županije 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

 

TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 

 

Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Dragana Anočića da podnese Izvješće. 

 

Dragan Anočić, predsjednik Mandatne komisije podnosi 

 

I Z V J E Š Ć E 

 

KLASA: 021-04/18-06/1 

URBROJ: 2158/1-01-04-18-3 

 

(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 

 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i konstatira da je Skupština primila na 

znanje Izvješće Mandatne komisije, a dužnost vijećnika počinje obnašati Darijan Rudan. 

 

Predsjednik napominje da je Darijan Rudan kao vijećnik prisegnuo 27. lipnja 2017. godine na 

konstituirajućoj sjednici Skupštine. 
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TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 8. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 8. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 8. sjednice na glasovanje, te 

nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 8. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 

jednoglasno (47 za). 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 8. sjednice Renatu Forjan i Velimira Goluba 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. 

 

Predsjednik napominje da će zbog službenog odsustva Župana na vijećnička pitanja odgovarati 

zamjenici župana Petar Lagator i Goran Ivanović. 

 

Lidija Dujmović u svom pitanja referira se na Izvješće o stanju okoliša na području Osječko-baranjske 

županije za razdoblje 2013. - 2016. godine pod točkom 16. Dnevnog reda. U tablici 54. je prikaz 

financijskih sredstava utrošen za zaštitu okoliša gdje piše da je samo 324 tisuće kune izdvojeno za 

poticanje ekološke poljoprivrede, na području Našica 30 tisuća kuna, a ostatak od 294 tisuća kuna na 

području Čepina. I to je sve za četiri godine u Osječko-baranjskoj županiji. Postavlja pitanje je li to 

pokazatelj da nitko nije tražio poticaj ili da nisu odobreni ili se niti nisu nudili. Također, traži odgovor 

od županijskih čelnika što se po tom pitanju u budućnosti planira napraviti. Vijećnica Dujmović 

dodatno je komentirala važnost ekološke proizvodnje u odnosu na konvencionalnu proizvodnju upravo 

zbog činjenice što doprinosi zaštiti i očuvanju okoliša.  

 

Stjepan Krznarić postavlja pitanje o ekstremno velikom problemu demografije i ostvarenjima 

populacijske politike. S obzirom na veličinu i dubinu tog problema malo se o tome govori. Malo iz 

razloga što po ovom pitanju Vlada i ministarstva nisu poduzela ništa, a problematika je toliko ozbiljna 

da već sada poprima katastrofalne posljedice. Sve što je do sada učinjeno su nekakve tehničke mjere 

koje mogu pokazati da se iz političkih razloga nešto čini, ali zapravo ništa ozbiljnije. Ovakvo 

demografsko stanje je spoj siline iseljavanja i starenja stanovništva te gospodarskih prilika u Republici 

Hrvatskoj. 2017. godina je najgora godina po prirodnom padu stanovništva od 1945. godine. Bez 

kvalitetnih promjena u demografskoj politici nema napretka i razvoja u Hrvatskoj, a time niti u 

Osječko-baranjskoj županiji. Stoga, vijećnik Krznarić postavlja pitanje županijskom čelništvu što 

poduzimaju i misle poduzeti iz područja ove problematike i koje mjere će predložiti Vladi Republike 

Hrvatske za barem ublažavanje ovih groznih pokazatelja u području iseljavanja, starenja stanovništva i 

podizanja gospodarstva. 

 

Nedeljko Bosanac podsjeća da je na 8. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije pod točkom 2. 

Dnevnog reda postavio pitanje vezano za istraživačke projekte koje je Županija u proteklom mandatu 

realizirala u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom, točnije, ukupan popis, njihove nositelje i njihovu 

cijenu. Odgovor koji je dobio, po njegovu mišljenju, nije obuhvatio prikaz stvarnog stanja po pitanju 

realiziranosti, objave odnosno aplikacije kao ni rang ljestvicu autora po pojedinačnim isplatama. 

Budući da nije zadovoljan odgovorom, moli ponovno pisani odgovor i to: 
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a) koji su istraživački projekti završeni, aplicirani i kada, 

b) koliki je broj objavljenih publikacija i trošak njihova tiskanja nakon završene istraživačke 

zadaće, 

c) točno uplaćen novčani iznos podnositelju istraživačkog projekta, 

d) tabelarni prikaz rang ljestvice autora po visini primanja novčanih iznosa za izvršenu i 

ugovorenu zadaću, 

e) točan izvor objavljenih publikacija, njihov broj, nakladu i cijenu njihova tiskanja i tko je platio 

navede troškove. 

 

Zaključuje da su mu ovi podaci potrebni radi istraživanja uzroka i posljedica lošeg stanja u 

poljoprivredi.  

 

Željko Macanić komentira po njegovu mišljenju neprofesionalan prilog na Osječkoj televiziji s prošle 

sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije u vezi njegovih pitanja odnosno obnove ceste Osijek-

Gezinci, a osobito nakon posljednje prometne nesreće. Drugo je bilo vezano za Srednju školu u 

Donjem Miholjcu, a treće za županov posjet ovom Gradu. Također je predložio skraćivanje materijala 

koji dolaze na sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije.  

 

Zvonko Pongrac postavlja pitanje vezano uz rad ambulante u Čepinu koja je pod nadležnošću 

županijske ustanove Doma zdravlja Osijek. Pri tom spominje bračni par iz Čepina koji je na 

društvenoj mreži objavio vijest da je liječnik dr. Arnold otkazao zdravstvene usluge umirovljenici od 

gotovo 80 godina starosti. Predlaže inicijativu da Županija izvrši nadzor po ovom pitanju i utvrdi 

stvarno činjenično stanje. 

 

Renata Forjan postavlja pitanje vezano uz projekt brandiranja 5 slavonskih županija kao jedan 

turistički proizvod u vidu razvoja kontinentalnog turizma. Zadnji sastanak na ovu temu je bio prije dva 

dana u Ministarstvu turizma. Zanima ju što je konkretno dogovoreno na tom sastanku i koji su daljnji 

ciljevi radi ostvarivanja razvoja u ovom području odnosno u kojem smjeru ide ovaj projekt.  

 

Ivan Požgain navodi primjere suradnje Osječko-baranjske županije i Kliničkog bolničkog centra 

Osijek, a posljednji u nizu je donacija Županije Klinici za bol u sklopu KBC-a Osijek. Slijedom toga 

postavlja pitanje vezano uz najavu izgradnje novog objekta županijske ustanove Ljekarne srce u 

okviru i na prostoru KBC-a. Zanimaju ga informacije o ovom projektu.  

 

Ivica Mandić svojim komentarom i usmenom intervencijom nadovezao se na vijećničko pitanje 

Zvonka Pongraca. Smatra da nije dobro koristiti Skupštinu Županije za osobne razmirice. Također 

upozorava kolege iz Hrvatske seljačke stranke da nije korektno prozivati imenom osobe u javnom 

prostoru koje se pri tom ne mogu braniti. Također napominje da postoje institucije koje su nadležne za 

postupanje ukoliko je došlo do nepravilnosti u ostvarivanju prava na zdravstvenu zaštitu. Pri tom je 

ukazao na potrebu zaštite digniteta svake osobe koja se spominje na sjednicama Skupštine Osječko-

baranjske županije.   

 

Andrej Jurić navodi da su 2012. godine roditelji djece s poteškoćama u razvoju osnovali Udrugu 

Baranjski leptirići u Gradu Belom Manastiru, jedinu takvu udrugu na području Baranje. Prema 

njegovima informacijama ova Udruga je zbog nerazumijevanja vlasti prestala funkcionirati. Predlaže 

Županiji da nešto poduzme po ovom pitanju i zanima ga što konkretno Županija može učiniti za 200-

njak članova Udruge.   

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali zamjenici župana Petar Lagator i Goran Ivanović. 
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TOČKA 4. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je 

u Tajništvu Županije. 

 

Predlagatelj je Povjerenstvo za pripremu i utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 

Statuta Osječko-baranjske županije. 

 

Prijedlog Odluke razmatrao je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključak Odbora vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu. 

 

Predsjednik napominje da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo 

stupanje na snagu prvoga dana nakon objave, sukladno članku 73. stavak 4. Zakona o lokalnoj i 

područno (regionalnoj) samoupravi, a radi usklađivanja s posljednjim izmjenama toga Zakona, predlaže 

da se o ovom prijedlogu u odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 24. stavak 

3. Statuta Županije i članku 101. stavak 2. Poslovnika Skupštine, vijećnici posebno izjasne utvrđivanjem 

da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju. 

 

Predsjednik stavlja rečeni prijedlog na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen jednoglasno (41 za). 

 

Budući da je prihvaćen rečeni prijedlog, predsjednik stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen jednoglasno (41 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Statuta 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 012-03/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-10 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 

 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU 

FINANCIRANJA I RASPOREDU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM 

USTANOVAMA 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. 
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Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za 

zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (40 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

O D L U KU 

 

o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 

rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama 

čiji je osnivač Osječko-baranjska županija  

u 2018. godini 

 

KLASA: 510-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 

 

 

TOČKA 6.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 

FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2018. 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 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. 

 

Prijedlog odluka su razmatrali, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara objedinjenu raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje objedinjenu raspravu i stavlja Prijedlog Odluke o 

izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (40 za), te je 

Skupština Županije donijela 
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a) O D L U K U 

 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Osječko-baranjske 

županije u 2018. godini 

 

KLASA: 602-02/18-01/5 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 

 

 

Predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (41 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

b) O D L U K U 

 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola i učeničkih domova na 

području Osječko-baranjske županije 

u 2018. godini 

 

KLASA: 602-03/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 

 

 

TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA 

VALPOVO 

 

 

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, Odbor za 

zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za javne službe. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje dr.sc. Ivan Požgain.  

 

Potom predsjednik zaključuje raspravu i daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (40 za), te je 

Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 

 

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Valpovo 

 

KLASA: 510-03/18-01/4 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 

 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI IZNOSA ZA TROŠKOVE OGRJEVA 

KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA 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, Odbor za 

zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (38 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o visini iznosa za troškove ogrjeva 

korisnicima koji se griju na drva na 

području Osječko-baranjske županije 

u 2018. godini 

 

KLASA: 551-06/18-02/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 

 

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA POTPORA U 

POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za poljoprivredu. 

 

Izmjene i dopune Programa predložio je Župan. 

 

Prijedlog Izmjene i dopuna Programa su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i 

Komisija za gospodarska pitanja. 



 10 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Izmjene i dopuna 

Programa na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjene i dopuna Programa prihvaćen 

jednoglasno (38 za), te je Skupština Županije donijela 

 

IZMJENU I DOPUNE PROGRAMA 

 

potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2016. - 2020. godine 

 

KLASA: 320-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Izmjena i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 8.) 

 

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O MJERAMA POTPORA 

POLJOPRIVREDI I RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za poljoprivredu. 

 

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 gospodarska pitanja. 

 

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

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su izvješća prihvaćena jednoglasno (38 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o dopunama Odluke o mjerama 

potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na 

području Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 016-01/18-01/4 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
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TOČKA 11.a) INFORMACIJA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA 

UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2013. DO 2020. GODINE I 

AKCIJSLKOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

 b) PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 

odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i 

tehničku kulturu, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni 

ured Osijek i Tajništvo Županije. 
 

Informaciju i Akcijski plan predložio je Župan. 
 

Informaciju i Prijedlog Akcijskog plana su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za 

zaštitu sloboda i prava građana, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za prostorno uređenje 

i zaštitu okoliša i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

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

Predsjednik otvara objedinjenu raspravu. Predsjednik predlaže da se vodi objedinjena rasprava, a 

izjašnjava odvojeno.  
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Informaciju na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (37 za, 1 

suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

a) Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

provedbi Nacionalne strategije za uključivanje 

Roma za razdoblje 2013. do 2020. godine i 

Akcijskog plana za uključivanje Roma na području  

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 

KLASA: 016-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-8 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
 

 

Potom predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Akcijskog plana. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana prihvaćen većinom glasova (37 

za, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

b) AKCIJSKI PLAN 

 

za uključivanje Roma 

na području Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu 

 

KLASA: 016-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-9 

 

(Akcijski plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
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TOČKA 12. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Policijska 

uprava osječko-baranjska Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 

 

Informaciju su razmatrali: Župan, Vijeće za prevenciju kriminaliteta, Komisija za javne službe i Savjet za 

sigurnost prometa na cestama. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 

sjednice. 

 

Predsjednik poziva načelnika Policijske uprave osječko-baranjske Ladislava Becea, da uvodno obrazloži 

podnesenu Informaciju. 

 

Potom Ladislav Bece obrazlaže podnesenu Informaciju. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju dr.sc. Nedjeljko Bosanac i Ladislav Bece. 

 

Potom predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena jednoglasno (42 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju sigurnosti na području 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 

KLASA: 210-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 

 

 

Predsjednik određuje stanku od 20 minuta. 

 

Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 13. IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU U 2017. GODINI NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatski 

zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek. 

 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Županijski savjet mladih. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 

sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju Zvjezdana Tuma-Pavlov, dr.sc. Nedjeljko Bosanac i 

Goran Ivanović. 
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Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (37 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

nezaposlenosti i zapošljavanju u 2017. godini 

na području Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 101-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 

 

 

TOČKA 14. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (39 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća 

o provođenju Programa poticanja 

poduzetništva Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 

KLASA: 302-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 

 

 

TOČKA 15. IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 

OBDUKCIJAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 

2017. GODINI 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo 

za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije. 
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Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 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 zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (39 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

radu mrtvozorničke službe i obavljenim 

obdukcijama na području Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini 

 

KLASA: 500-09/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 

 

 

TOČKA 16. IZVJEŠĆE O STANJU OKOLIŠA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2016. GODINE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 

Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za lokalnu 

samoupravu. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno jednoglasno (40 za), te je Skupština 

Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 

okoliša na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2013. - 2016. godine 
 

KLASA: 351-01/18-10/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
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TOČKA 17. PRIJEDLOG PROGRAMA PROVEDBE NACIONALNOG PROJEKTA 

NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za poljoprivredu. 

 

Program je predložio Župan. 

 

Prijedlog Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Programa na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno (39 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

P R O G R A M 

 

provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama 

na području Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 325-01/18-01/7 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 

 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG IZMJENA 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 materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Izmjene Plana je predložio Župan. 

 

Prijedlog Izmjena Plana su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Izmjena Plana na 

glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen jednoglasno (40 za), te 

je Skupština Županije donijela 

 

IZMJENE PLANA 

 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 

i investicijskog održavanja školskih objekata u 

Osječko-baranjskoj županiji u 2018. godini 

 

KLASA: 404-01/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 18.) 

 

 

TOČKA 19. PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 

IMOVINI U ŠKOLSTVU 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. 

 

Izmjene Plana predložio je Župan. 

 

Prijedlog Izmjena Plana su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Izmjena Plana na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen jednoglasno (40 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 2018. godini 

 

KLASA: 404-01/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 19.) 
 

 

TOČKA 20. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Izmjene Program javnih potreba predložio je Župan. 

 

Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog Izmjena 

Programa javnih potreba u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen jednoglasno (40 za), 

te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

 

KLASA: 602-01/18-01/6 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 20.) 

 

 

TOČKA 21. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

DOPUNI STATUTA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

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. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu.  

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (41 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Odluku o 

dopuni Statuta Zavoda za javno zdravstvo 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 510-09/18-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
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TOČKA 22. INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

SIJEČNJA DO 31. SIJEČNJA 2018. 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. 
 

Predsjednik napominje da su Zaključak Komisije vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu.  
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Informaciju na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena jednoglasno (41 za), te je Skupština 

Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2018. godinu za razdoblje 

od 1. siječnja do 31. siječnja 2018. godine 
 

KLASA: 400-06/18-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-3 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 

 

TOČKA 23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

RADNIH TIJELA SKUPŠTINE I DRUGIH TIJELA OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Tajništvu Županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih 

tijela Skupštine i drugih tijela Osječko-baranjske županije, te predlaže Skupštini donošenje rješenja u 

predloženom tekstu. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje Prijedlog rješenja 

o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine i drugih tijela Osječko-baranjske županije. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog rješenja prihvaćen većinom glasova (37 za, 2 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

a) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 

članova radnih tijela Skupštine 

Osječko-baranjske županije 
 

KLASA: 021-04/18-20/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-2 
 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
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b) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju člana Županijskog 

povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 

KLASA: 021-04/18-20/3 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-2 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 

c) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju člana Povjerenstva za 

utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 021-04/18-20/4 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-2 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 

 
 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 11,49 sati. 
 

 

 

KLASA: 021-04/18-02/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-18-9 
 

 
 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin 
 

 

 

Zapisničar 

 

Dijana Barišić 
 

 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Andrej Jurić 

 

 Zoran Kovač 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 168,33 minute. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: https://vimeo.com/259309246  

 

 

Zapisniku 9. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici. 

https://vimeo.com/259309246

