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Z A P I S N I K 
 

7. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 19. prosinca 2017. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 10,08 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Marela Đurić i 

 2. Borivoj Eklemović. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 

konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (49 za), te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani 

Marela Đurić i Borivoj Eklemović. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

Budući da je vijećnik u Skupštini Osječko-baranjske županije Stjepan Čuraj stavio svoj mandat vijećnika 

u mirovanje, a Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati odredila je Vinka Ručevića za njegovog 

zamjenika, čime je preuzeo vijećničku dužnost, a o čemu će vijećnici biti obaviješteni Izvješćem 

Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s tako izmijenjene liste vijećnika. 

 

Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočan 51 

vijećnik od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan Anočić, 

3. 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. Hrvoje Duvnjak, 12. Goran Đanić, 13. 

Marela Đurić, 14. Borivoj Eklemović, 15. Renata Forjan, 16. Velimir Golub, 17. Domagoj Hajduković, 

18. Srđan Igali, 19. Andrej Jurić, 20. Zoran Kovač, 21. Željko Kovačević, 22. Stjepan Krznarić, 23. 

Tomislav Kuna, 24. Dejan Liović, 25. Željko Macanić, 26. Ivica Mandić, 27. Anđelko Martinčević, 28. 

Leonora Martinuš, 29. Vjeran Miličić, 30. Hrvoje Pavković, 31. Marijan Peran, 32. dr.sc. Mirko Pešić, 

33. Zvonko Plavčić, 34. Zvonko Pongrac, 35. dr.sc. Ivan Požgain, 36. Vanja Prošić, 37. Mirta Prusina, 

38. Sanja Rogoz-Šola, 39. Vinko Ručević, 40. Goran Soldo, 41. dr.sc. Željka Šapina, 42. Jovo Šijan, 

43. Ivica Šimundić, 44. Nenad Šinko, 45. dr.sc. Vladimir Šišljagić, 46. dr.sc. Drago Šubarić, 47. 

Damir Tomić, 48. Hrvoje Topalović, 49. Dražen Trcović, 50. Dragan Vulin i 51. Ivo Zelić. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Nevenka Redžep, 2. Stipan Šašlin, 3. Zvjezdana Tuma-Pavlov i 4. 

Leon Žulj. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-

baranjske županije, 3. Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. mr.sc. 

Radomir Čvarković, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Dragoljub Siljanoski, 

predstavnik makedonske nacionalne manjine, 6. Ivan Hampovčan, tajnik Županije, 7. Maja Alduk 

Šakić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za ruralni razvoj, 8. dr.sc. Ivana Čandrlić Dankoš, v.d. 

pročelnika Upravnog odjela za kontinentalni turizam, 9. Sandra Filipović, v.d. pročenika Upravnog 

odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 10. Ružica Gverieri, v.d. pročelnika Upravnog 

odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 11. mr.sc. Mirela Kalazić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije, 12. Ivana Katavić Milardović, v.d. pročelnika 

Upravnog odjela za gospodarstvo, 13. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 14. Romana Mihaljević, v.d. pročelnika Službe za 

zajedničke poslove, 15. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

graditeljstvo, 16. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 17. Sabina Režić, 
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pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 18. Davor Slivka, v.d. pročelnika Službe za 

javnu nabavu, 19. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, 20. Saša Forgić, 

pomoćnik tajnika Županije, 21. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 22. Gordana Kibel, viša 

savjetnica u Tajništvu Županije, 23. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 

javne financije, 24. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 25. Ljerka Ništ-Kokolari, 

pomoćnica tajnika Županije, 26. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za 

zajedničke poslove, 27. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne 

financije, 28. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 29. Snježana Staščik, Upravni odjel 

za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 30. dr.sc. Tomislav Bogdanović, ravnatelj Javne 

ustanove "Park prirode Kopački rit", 31. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije, 32. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 33. 

Zoran Kovačević, predsjednik HGK Županijske komore Osijek, 34. Davor Mikulić, ravnatelj Agencije 

za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 35. 

Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 36. mr.sc. Dražen Tomić, 

ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 37. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne 

financije, 38. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 39. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u 

Službi za zajedničke poslove. 

 

Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 

 

Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik predlaže da se u dnevni red današnje sjednice kao 1. točka uvrsti 

- Izvješće Mandatne komisije 

te da točke 1. do 25. postanu točke 2. do 26. 

 

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 

prijedlogu da se u dnevni red uvrsti Izvješće Mandatne komisije. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno prihvaćen 

(50 za). 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (51 za) utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

 

 1. Izvješće Mandatne komisije 

 2. Usvajanje zapisnika 6. sjednice Skupštine Županije 

 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 4. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije 

 5. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije 

 6. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije 

 7. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" 

 8. Prijedlog Dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u 

razdoblju 2016. - 2020. godina 
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 9. Prijedlog Odluke o dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području 

Osječko-baranjske županije 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava iz Programa 

kreditiranja razvitka poljoprivrede 

11. Prijedlog Odluke o pristupanju Osječko-baranjske županije u Pannon Europsku grupaciju za 

teritorijalnu suradnju s ograničenom odgovornošću 

12. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2018. godinu 

13. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2018. godini 

14. Prijedlog Zaključka o provedbi projekta Osječko-baranjske županije "Školski obrok za sve" 

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

za 2017. godinu 

16. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2016. godini 

17. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja projekata 

povećanja energetske učinkovitosti u OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" Područna škola Soljak, 

Domu zdravlja Osijek Zdravstvena stanica Dalj, Domu zdravlja Našice i Centru za 

profesionalnu rehabilitaciju Osijek 

18. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, Osijek na 

potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Abeceda pismenosti" 

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi na potpisivanje 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "ZaČuDiMMo zajedno" 

20. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Laslovo na potpisivanje Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Festival multikulturalnosti - razvojem 

interkulturalnih kompetencija do umijeća komuniciranja" 

21. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta 

Ljekarni Osječko-baranjske županije 

22. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o određivanju koeficijenata za obračun plaća službenika i 

namještenika u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije 

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

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 

2017. godine 

24. Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu 

25. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku  

26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih 

umjetnosti, Osijek 

 

 

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: 013-03/17-03/32 

URBROJ: 2158/1-01-05-17-2 

 

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

 

Temeljem Poslovnika Skupštine Županije prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred 

predsjednikom daju svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon toga vijećnici 

izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju. 

 

Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a vijećnika koji počinje obnašati dužnost da pristupi stolu radi 

davanja svečane prisege, a potom je potpiše. 

 

Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje 

"prisežem" te potpisuje tekst prisege. 

 

 

TOČKA2. USVAJANJE ZAPISNIKA 6. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 6. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 6. sjednice na glasovanje, te 

nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 6. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 

jednoglasno (51 za). 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 6. sjednice Hrvoja Duvnjaka i Gorana Đanića da poslije 

sjednice potpišu zapisnik. 

 

 

TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 

 

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 

njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 

Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 

Skupštine. 

 

Stjepan Krznarić postavlja pitanje koja su konkretna ostvarenja kroz Projekt Slavonija, Baranja i 

Zapadni Srijem u Osječko-baranjskoj županiji.  

 

Domagoj Hajduković napominje da se prema podacima Europske komisije ne radi o 7% povučenih 

sredstava iz fondova Europske unije nego samo o 3%. Nadalje, apelira na Župana, županijsku upravu, 

Regionalnu razvojnu agenciju i na sve ostale da bude što više razvojnih projekata koji će zadržati 

mlade ljude i ostalo stanovništvo. Potom predlaže da Županija preispita mogućnost sufinanciranja 

prijevoza u bolnice, na liječenje, hrvatskim braniteljima i bolesnim građanima naše Županije s malim 

primanjima. 

 

Nedeljko Bosanac napominje da je prije nekoliko dana pročitao u medijima da je Županija dodijelila 

sredstva nekim općinama u iznosu 467.000,00 kuna za ruralni razvoj i Prehrambeno-tehnološkom 

fakultetu u iznosu od 167.000,00 kuna za program koji bi potaknuo ruralni rast i razvoj te moli župana 

da pojasni ta ulaganja. Nadalje, napominje da je u prošlom mandatu Osječko-baranjska županija 

dodijelila financijska sredstva za projekte i programe Poljoprivrednom fakultetu u Osijeku te pita koji 

je to bio iznos sredstava i koje su koristi od tih projekata na području Županije vezano za  

poljoprivredu. 
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Zvonko Plavčić postavlja pitanje zašto se ukidaju radna mjesta u HEP-ovim centrima u Đakovu, 

Valpovu, Belom Manastiru i dr., gdje su potrošači električne energije mogli izvršiti obračun i plaćanje 

električne energije. Predlaže Županu da se angažira da se ta radna mjesta ne ukinu. Također, predlaže 

da se rekonstruiraju postojeće stare garaže pri Domu zdravlja Đakovo za vozila Hitne medicinske 

pomoći kako bi se vozila mogla garažirati. 

 

Marko Bogatić, s obzirom da je završena zgrada Fizikalne medicine i rehabilitacije u Belom Manastiru 

tijekom ljeta, postavlja pitanje kada će taj objekt biti stavljen u funkciju. 

 

Denis Ambruš predlaže da se Rondel osječkim nobelovcima ispred Gimnazije u osječkoj Tvrđi 

zaokruži postavljenjem biste Miji Kišpatiću te da se u sklopu Gimnazije uredi spomen soba 

nobelovcima koji su pogađali tu Gimnaziju te moli Župana i sve nadležne institucije da potpomognu 

realizaciju. 

 

Zvonko Pongrac napominje da je na 4. sjednici Županijske skupštine postavio pitanje vezano za 

organiziranje javnog prijevoza učenika srednjih škola iz mjesta Paulin Dvor do Osijeka te moli  

odgovor što je učinjeno. Nadalje, vezano za projekt "Školski obrok za sve", pita planira li Županija 

okupiti poljoprivredne proizvođače radi dogovora o distribuciji domaćih proizvoda. 

 

Tomislav Kuna napominje da su prema rezultatima koji su objavljeni na stranicama Ministarstva 

regionalnog razvoja i fondova Europske unije u Hrvatskoj od 556 jedinice lokalne i regionalne 

samouprave 264 jedinice lokalne samouprave je ispod indeksa razvijenosti, odnosno potpomognuta su 

područja te navodi da u Osječko-baranjskoj županiji od 42 (7 gradova i 35 općina) samo 4 jedinice 

lokalne samouprave nisu potpomognuta područja i od te četiri jedinice su 3 grada i Općina Antunovac. 

Predlaže Županu da svojim znanjem i iskustvom pomogne i drugim jedinicama lokalne samouprave 

kako bi se izvukle iz nerazvijenosti te pita na koji način će to napraviti. 

 

Mirko Pešić postavlja pitanje dokle se stiglo s projektom Regionalnog distributivnog centra koji je 

planiran za 2018. godinu. Naime, zanima ga dinamika izvođenja radova, realizacija tog projekta, kao i 

mogućnosti financiranja. 

 

Ivana Bagarić postavlja pitanje koje potpore gospodarstvu Županija je osigurala u Proračunu za 2018. 

godinu kako bi olakšalo poslovanje poduzetnicima. 

 

Drago Šubarić postavlja pitanje Županu u kojoj je fazi projekt "Školski obrok za sve" za koji je trebalo 

osigurati tehničke i financijske preduvjete, a koji će se provoditi od 1. siječnja 2018. godine. Nadalje, 

moli Župana da izvijesti u kojoj je fazi projekt izgradnje I. gimnazije te gdje će se graditi zgrada 

Gimnazije. 

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Ivan Anušić. 

 

Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Domagoj Hajduković i Zvonko Pongrac. 

 

Domagoj Hajduković traži podatke koliko je sredstava iz fondova Europske unije uloženo u našu 

Županiju u razdoblju od 2014. - 2020. godine. 

 

Zvonko Pongrac napominje da je zadovoljan županovim odgovorom te u ime HSS predlaže da 

Županija osnuje radno tijelo u koje treba uključiti poljoprivredne proizvođače i struku kako bi se 

mogla pratiti realizaciju projekta "Školski obrok za sve". 
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TOČKA 4. INFORMACIJA O STANJU U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

gospodarska komora Županijska komora Osijek i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Lidija Dujmović, Domagoj Hajduković, Nedeljko 

Bosanac i Dragan Anočić. 

 

Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (34 

za, 4 protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju u gospodarstvu na području 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 302-01/17-01/5 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 5. INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je Upravni 

odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Hrvatske vode, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske 

županije i isporučitelji vodnih usluga. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija 

za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Sanja Rogoz-Šola. 

 

Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 

 

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

Županije donijela 

 

 

 



 7 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju vodoopskrbe na 

području Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 325-01/17-01/16 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 6. INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

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

odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Hrvatske ceste, 

Hrvatske željeznice, Zračna luka Osijek, Lučka uprava Osijek, Agencija za vodne putove Vukovar i 

Hrvatske autoceste d.o.o. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Savjet za sigurnost prometa na cestama, Komisija za gospodarska pitanja, 

Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš. 

 

Predsjednik daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (32 za, 

10 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja 

Informacije o prometnoj povezanosti 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 340-01/17-01/5 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 7. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA RAZVITKA PARKA 

PRIRODE "KOPAČKI RIT" 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je Upravni 

odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 

Hrvatske šume i Hrvatske vode. 

 

Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 

 

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

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije  

o stanju i programima razvitka  

Parka prirode "Kopački rit" 

 

KLASA: 612-07/17-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG DOPUNA PROGRAMA UNAPRJEĐENJA LOVSTVA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2016. - 

2020. GODINA 

 

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

odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Dopune Programa je predložio Župan. 

 

Prijedlog Dopuna Programa razmatrale su 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 daje Prijedlog Dopuna Programa na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Dopuna Programa jednoglasno prihvaćen (42 za), 

te je Skupština Županije donijela 

 

DOPUNE PROGRAMA 

 

unaprjeđenja lovstva na području 

Osječko-baranjske županije u razdoblju 

2016. - 2020. godina 

 

KLASA: 323-01/17-01/13 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 6.) 
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TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNAMA ODLUKE O POTPORAMA ZA 

UNAPRJEĐENJE LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

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

odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

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

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o dopunama Odluke o potporama za 

unaprjeđenje lovstva na 

području Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 323-01/17-01/12 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI UVJETA KREDITA ODOBRENIH IZ 

UDRUŽENIH SREDSTAVA IZ PROGRAMA KREDITIRANJA RAZVITKA 

POLJOPRIVREDE 

 

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

odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

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

Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 

 

o izmjeni uvjeta kredita odobrenih iz udruženih sredstava 

iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede 

 

KLASA: 403-01/17-01/8 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 

 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O PRISTUPANJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U PANNON EUROPSKU GRUPACIJU ZA TERITORIJALNU 

SURADNJU S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU 

 

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

odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

  

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za lokalnu 

samoupravu. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Vladimir Šišljagić i Ivana 

Katavić-Milardović. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (41 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o pristupanju Osječko-baranjske županije 

u Pannon Europsku grupaciju za teritorijalnu 

suradnju s ograničenom odgovornošću 

 

KLASA: 910-04/17-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 

 

 

TOČKA 12. PROGRAM I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2018. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatsko 

narodno kazalište u Osijeku. 

 

Program i Financijski plan su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, 

Komisija za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 

sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Ivica Mandić i Božidar Šnajder. 

 

Predsjednik daje na glasovanje Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 

2018. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Program i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni (45 za), 

te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Programa i 

Financijskog plana Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku za 2018. godinu 

 

KLASA: 612-01/17-01/11 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

TOČKA 13. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU 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. 

 

Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora. 

 

Prijedlog Ugovora su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 

za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Ugovora na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (45 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o 

financiranju Hrvatskog narodnog kazališta 

u Osijeku u 2018. godini 

 

KLASA: 612-01/17-01/12 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
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TOČKA 14. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PROVEDBI PROJEKTA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE "ŠKOLSKI OBROK ZA SVE" 

 

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. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Denis Ambruš, Ivica Mandić i 

Snježana Staščik. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (45 za, 1 

suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o provedbi projekta Osječko-baranjske 

županije "Školski obrok za sve" 

 

KLASA: 602-02/17-01/169 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

TOČKA 15. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 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. 

 

Izmjene Programa predložio je Župan. 

 

Prijedlog Izmjena Programa razmatrali su Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za 

prosvjetu, kulturu i znanost. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih 

potreba u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog jednoglasno prihvaćen (44 za), te je Skupština 

Županije donijela 
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IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 

KLASA: 602-01/17-01/96 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 13.) 

 

 

TOČKA 16. IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH 

USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2016. 

GODINI 

 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe, Odbor 

za prosvjetu, kulturu i znanost i Županijski savjet mladih. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (45 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 

u školstvu i poslovanju školskih ustanova 

čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 

u 2016. godini 

 

Klasa: 602-01/17-01/18 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU KNJIGOVODSTVENE 

VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA PROJEKATA POVEĆANJA 

ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U OŠ "IVANA BRLIĆ MAŽURANIĆ" 

PODRUČNA ŠKOLA SOLJAK, DOMU ZDRAVLJA OSIJEK 

ZDRAVSTVENA STANICA DALJ, DOMU ZDRAVLJA NAŠICE I CENTRU 

ZA PROFESIONALNU REHABILITACIJU OSIJEK 

 

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

odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
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Rješenje je predložio Župan. 

 

Prijedlog Rješenja su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 

za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost 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 Rješenja na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (43 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti 

kapitalnih ulaganja projekata povećanja energetske 

učinkovitosti u OŠ "Ivana Brlić Mažuranić" 

Područna škola Soljak, Domu zdravlja Osijek 

Zdravstvena stanica Dalj, Domu zdravlja Našice i 

Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 

 

KLASA: 406-01/17-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-6 

 

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

 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI EKONOMSKOJ I 

UPRAVNOJ ŠKOLI OSIJEK, OSIJEK NA POTPISIVANJE UGOVORA O 

DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT "ABECEDA 

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. 

 

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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Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti 

Ekonomskoj i upravnoj školi Osijek, 

Osijek na potpisivanje Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt  

"Abeceda pismenosti" 
 

KLASA: 602-03/17-01/128 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 

 

 

TOČKA 19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OSNOVNOJ 

ŠKOLI KNEŽEVI VINOGRADI NA POTPISIVANJE UGOVORA O 

DODJELI BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT "ZAČUDIMMO 

ZAJEDNO" 

 

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. 

 

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 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti 

Osnovnoj školi Kneževi Vinogradi 

na potpisivanje Ugovora o dodjeli  

bespovratnih sredstava za projekt  

"ZaČuDiMMo zajedno" 
 

KLASA: 602-02/17-01/172 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
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TOČKA 20. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OSNOVNOJ 

ŠKOLI LASLOVO NA POTPISIVANJE UGOVORA O DODJELI 

BESPOVRATNIH SREDSTAVA ZA PROJEKT "FESTIVAL 

MULTIKULTURALNOSTI - RAZVOJEM INTERKULTURALNIH 

KOMPETENCIJA DO UMIJEĆA KOMUNICIRANJA" 

 

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. 

 

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 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti Osnovnoj školi 

Laslovo na potpisivanje Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava za projekt  

"Festival multikulturalnosti - razvojem 

interkulturalnih kompetencija  

do umijeća komuniciranja" 
 

KLASA: 602-02/17-01/171 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 

 

 

TOČKA 21. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENAMA I DOPUNAMA STATUTA LJEKARNI 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. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Krznarić. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (35 za, 2 

protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti na Odluku o 

izmjenama i dopunama Statuta  

Ljekarni Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 024-04/17-01/10 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 

 

 

TOČKA 22. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O ODREĐIVANJU 

KOEFICIJENATA ZA OBRAČUN PLAĆA SLUŽBENIKA I 

NAMJEŠTENIKA U UPRAVNIM TIJELIMA OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

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

Upravnom odjelu za javne financije, Službi za zajedničke poslove i 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: Stjepan Krznarić, Marko Bogatić, Nedeljko Bosanac i 

Ivan Hampovčan. 

 

Kako se više 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 prihvaćen većinom glasova (41 za, 4 protiv). 

 

Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (42 za, 4 

protiv), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o određivanju 

koeficijenata za obračun plaća službenika 

i namještenika u upravnim tijelima 

Osječko-baranjske županije 

 

KLASA: 120-02/17-01/1 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 

 

 

TOČKA 23. INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

LISTOPADA DO 31. LISTOPADA 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 (38 za, 3 

suzdržana), 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 2017. godinu za razdoblje 

od 1. listopada do 31. listopada 2017. godine 

 

KLASA: 400-06/17-01/25 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 

 

 

TOČKA 24. PRIJEDLOG PLANA RADA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU 

 

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

Županije. 

 

Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine predlažu Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2018. godinu. 
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Prijedlog Plana su razmatrali: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima 

radnih tijela podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Nedeljko Bosanac i Drago Šubarić. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

P L A N  R A D A 

 

Skupštine Osječko-baranjske županije 

za 2018. godinu 

 

 

KLASA: 021-04/17-01/2 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-22 

 

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

 

 

TOČKA 25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

KAZALIŠNOG VIJEĆA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U 

OSIJEKU  

 

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 

Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u 

predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Domagoj Hajduković. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (38 za, 8 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o razrješenju i imenovanju članova Kazališnog 

vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 

 

KLASA: 024-04/17-03/35 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-2 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
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TOČKA 26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

MUZEJSKOG VIJEĆA MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 

 

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 

Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 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 (40 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o razrješenju i imenovanju 

članova Muzejskog vijeća Muzeja 

likovnih umjetnosti, Osijek 

 

KLASA: 024-04/17-03/36 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,06 sati. 

 

 

 

KLASA: 021-04/17-02/9 

URBROJ: 2158/1-01-01-17-5 

 

 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin 

 

 

 

Zapisničar 

 

Ivka Igali 

 

 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Marela Đurić 

 

 Borivoj Eklemomvić 
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Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 180,07 minute. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/248946429. 

 

 

Zapisniku 7. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/248946429

