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Osijek, siječnja 2018.

Temeljem članka 35.b stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 105/11., 144/12. i 123/17.) i
članka 55b. stavak 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99.,
3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije podnosi

IZVJEŠĆE O RADU
u razdoblju
od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine

I.

PRISTUP

Postupajući temeljem zakonskog određenja iz članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj
(regionalnoj) samoupravi, kojim je propisana obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne
(regionalne) samouprave podnošenja polugodišnjeg izvješća o njegovom radu predstavničkom tijelu
sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim se
Izvješćem Županijska skupština Osječko-baranjske županije izvješćuje o radu izvršnog tijela Županije
tijekom drugog polugodišta 2017. godine.
Ovo je prvo po redu izvješće Župana podneseno Županijskoj skupštini u tekućem mandatu,
računajući od posljednjih lokalnih izbora. Njime je obuhvaćeno polugodišnje razdoblje funkcioniranja
izvršne vlasti na razini Osječko-baranjske županije. Inače ovo je četrnaesto po redu polugodišnje
izvješće nositelja izvršne vlasti predstavničkom tijelu Osječko-baranjske županije računajući od kada
je ono utvrđeno kao zakonska obveza, čija je provedba počela nakon lokalnih izbora 2009. godine.
Cjelovito sagledavanje funkcioniranja izvršne vlasti na razini Županije podrazumijeva
sveobuhvatni prikaz funkcioniranja izvršne vlasti, što uključuje Župana (kao izvršno tijelo Županije)
zajedno s njegovim zamjenicima, radnim tijelima koje je u ostvarivanju svojih nadležnosti osnovao te
njegovim funkcioniranjem kao izvršnog tijela i zakonskog zastupnika Županije putem upravnih tijela,
u dijelu u kojem su ona od strane izvršne vlasti usmjeravana te poluga izvršne vlasti u provođenju
utvrđene politike. I ovo Izvješće je koncipirano sukladno tome shvaćanju. Iz toga je razloga i ovo
Izvješće, kao i dosadašnja pisano u trećem, a ne prvom licu jednine.
Ovim su dokumentom kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni relevantni podaci odnosno
informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Osječko-baranjske županije, koji proizlaze iz
djelokruga poslova izvršnog tijela Županije. U odnosu na sadržaj i metodologiju oblikovanja Izvješća i
nadalje treba imati u vidu činjenicu da određeno polugodišnje razdoblje nije moguće promatrati izvan
konteksta kojeg je dio, budući da prikaz aktivnosti u izvještajnom razdoblju bez uvodnih napomena
koje prethode određenoj aktivnosti i naznaka onoga što slijedi, ne omogućava spoznaju o smislu i
kvaliteti poduzetih radnji.

1.

Primopredaja izvršnih ovlasti
u Osječko-baranjskoj županiji

Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti ("Narodne novine"
broj 17/07.) pravila postupka primopredaje izvršne vlasti na državnoj razini proširio je i na jedinice
lokalne i područne (regionalne) samouprave.
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Postupajući sukladno tome, pripremljeno je pisano izvješće koje je dotadašnji župan dužan u
postupku primopredaje predati novoizabranom županu. Uz informacije o planiranim projektima,
mjerama i drugim planiranim aktivnostima, o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim
započetim, a nedovršenim aktivnostima te preuzetim, a nepodmirenim obvezama Županije, u tom je
Izvješću sveobuhvatno opisano stanje u Županiji zatečeno prilikom primopredaje izvršnih ovlasti
između dotadašnjeg i novoizabranoga župana. Tim su dokumentom kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni
relevantni podaci odnosno informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Osječko-baranjske
županije, koji proizlaze iz djelokruga poslova izvršnog tijela Županije, sadržane u prilozima koji čine
sastavni dio toga Izvješća.
Budući da je na provedenim izborima Ivan Anušić izabran na dužnost župana, primopredaja
dužnosti održana je, prema Zakonu o lokalnim izborima, prvog radnog dana koji slijedi danu objave
konačnih rezultata izbora, 12. lipnja 2017. godine.
Pripremljeno Izvješće, čija je funkcija upoznavanje novoizabranog župana sa stanjem stvari,
tako je ostala samo polazna osnova u daljnjim analizama stanja te pripremi prijedloga njegovog
unaprjeđenja.
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II.

METODOLOGIJA RADA ŽUPANA

1.

Priprema i donošenje odluka

Župan je radi razmatranja pripremljenih nacrta odnosno prijedloga pravnih akata, informacija,
izvješća i različitih drugih materijala u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem održao ukupno 58
sastanka s pročelnicima, predlagateljima i drugim izvjestiteljima. Na tim je sastancima razmotreno
ukupno 570 točaka dnevnog reda te doneseno 1127 akata (623 rješenja, 467 zaključka, 19 planova, 9
pravilnika, 9 različitih drugih akata), od kojih se 139 akata odnosi na prijedloge upućene Skupštini na
razmatranje, dok je donošenje 988 akata u njegovoj neposrednoj nadležnosti (koji nisu proslijeđeni
Županijskoj skupštini na daljnje postupanje). Osim navedenih 1127 Županovih akata u izvještajnom je
razdoblju potpisano i 600 ugovora i 27 sporazuma, dakle sveukupno 1754 akta. Svrha donošenja i
sadržaj važnijih akata obraloženi su po područjima u daljnjem tekstu Izvješća. Pregled donesenih akata
upućenih Skupštini na razmatranje sadržan je u 4. dijelu ovoga poglavlja, dok je u ovome dijelu Izvješća
sadržan sažeti pregled akata iz neposredne nadležnosti župana donesenih u razdoblju obuhvaćenome
ovim Izvješćem, razvrstanih prema vrsti akata, kako slijedi:
Od 623 rješenja iz neposredne nadležnosti župana 316 se odnosi na različita financijska
rješenja o odobrenju sredstava (285) i dodjeli pomoći i potpora, te o rasporedu sredstava za
stipendiranje i druga, od kojih se najveći broj odnosi na odobrenja sredstava različitim udrugama
(dragovoljaca, branitelja, veterana, invalida i obitelji žrtava Domovinskoga rata, humanitarnim,
umirovljeničkim, strukovnim, kulturno-umjetničkim, sportskim, udrugama oboljelih i invalida,
mladih, dobrovoljnim vatrogasnim društvima, manjinskim udrugama, udrugama za zaštitu životinja i
dr.), pravnim osobama čiji je osnivač Županija (školama, zdravstvenim ustanovama, domovima za
starije i nemoćne osobe, osječkom HNK-u, Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje) i
drugim pravnim osobama i institucijama čiji su programi, projekti i aktivnosti sufinancirani iz
Proračuna Županije (Hrvatskom Crvenom križu Društvu Crvenog križa Osječko-baranjske županije,
Sveučilištu J. J. Strossmayera i njegovim sastavnicama, Studenskom zboru Sveučilišta, vjerskim
organizacijama, Turističkoj zajednici Županije, predškolskim ustanovama, vijećima i predstavnicima
nacionalnih manjina itd.), jedinicama lokalne samouprave, kao i jednokratne pomoći fizičkim
osobama i drugima.
Župan je donio i 63 rješenja o dodjelama potpora. Nastavljeno je, naime, s dodjelom
financijskih potpora sudionicima i organizatorima manifestacija od značaja za razvoj poljoprivrede,
poduzetništva, turizma te očuvanje kulturne baštine, među kojima su bile zastupljene udruge,
poduzetnici, obrti te jedinice lokalne samouprave. Odobravane su i potpore male vrijednosti za
promotivne aktivnosti, pokretanje, razvoj i unaprjeđenje poslovanja, razvoj i primjenu inovacija i
novih proizvoda, savjetovanje poduzetnika, informiranje i obrazovne aktivnosti, za ulaganja u razvoj i
unaprjeđenje ruralnog turizma, te za autohtonu eno i gastro ponudu obrtnicima i poljoprivrednicima,
kao i trgovačkim društvima. Osim za navedene namjene, financijske pomoći odnosno potpore
odobravane su i jedinicama lokalne samouprave.
Sukladno iskazanim potrebama u tom su razdoblju donesena i 3 rješenja o izmjeni namjene i
visine sredstava u Županijskom proračunu. Donesena su i posebna rješenja vezano za uplatu dobiti
Ljekarne srce - Ljekarne Osječko-baranjske županije i o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti
kapitalnih ulaganja na Grad Osijek.
Nakon provedenih redovnih izbora Župan je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem donio
166 rješenja koja se odnose na razrješenja i imenovanja, povjeravanje poslova i opoziv, te na osnivanje
radnih tijela, i to: 108 rješenja o razrješenju i imenovanju, od kojih se 82 rješenja odnose na promjenu
predstavnika Županije u školskim i domskim odborima, 12 u drugim ustanovama čiji je osnivač
Županija (6 u upravnim vijećima domova za starije i nemoćne osobe, 4 u zdravstvenim ustanovama, te
po 1 rješenje o promjeni članova u upravnim vijećima Zavoda za informatiku i Agencije za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Županije), kao i 2 koja se odnose na promjene
predstavnika Županije u drugim tijelima: Savjetu za Slavoniju, Baranju i Srijem i Gospodarskosocijalnom vijeću. Temeljem posebnih rješenja Župan je promijenio i članove 11 raznih povjerenstava
(za potpore u poljoprivredi i ruralnom razvoju, poduzetništvu, ruralnom turizmu, unaprjeđenje lovstva,
vatrogastvu, za izradu dokumentacije za "Kreditiranje obrtnih sredstava", za odabir najboljih
poduzetničkih ideja, utvrđivanje postojanja uvjeta za dodjelu jednokratnih pomoći socijalno
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ugroženim građanima, provedbu Programa javnih potreba u školstvu), te donio 1 rješenje o promjeni
članova stalnih radnih tijela Skupštine. S obzirom na promjenu članova izmijenjena su i 2 rješenja o
osnivanju Partnerskog vijeća i Radne skupine za pripremu Županijske razvojne strategije, a
izmijenjeno je i Rješenje kojim je osnovano Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja
zlouporabe opojnih droga. Osim toga, Župan je donio 11 novih rješenja o osnivanju: stalnih radnih
tijela te Povjerenstva za financiranje ostalih programa u športu za 2017. godinu, Tima za palijativnu
skrb, timova za provedbu projektnih prijedloga "Pomoćnici u nastavi", "Učimo zajedno 4", "Školski
obrok za sve", Centra Danube Tour i investicijskih projekata izgradnje Regionalnog distribucijskog
centra za voće i povrće, sajamskog prostora u Osijeku i I. gimnazije Osijek, kojima su imenovani
članovi novoosnovanih tijela, osim stalnih radnih tijela i Tima za palijativnu skrb koji su imenovani
posebnim aktima. Posebnim rješenjima opozvani su članovi 4 nadzorna odbora trgovačkih društava
("Cesting"-a d.o.o. Osijek te trgovačkih društava Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac, Vuka, d.d.
Osijek i Odvodnja d.d. Darda), te imenovani novi. Župan je donio i 14 rješenja o imenovanju članova
upravnih vijeća ustanova kojima je istekao mandat (10 zdravstvenih ustanova, 3 doma za starije i
nemoćne osobe i u Zavodu za informatiku Osijek), te imenovao članove radnih tijela, uključujući
Stožer civilne zaštite te 3 povjerenstva za stipendije i članovi Organizacijskog odbora "Panonnonian
folklor fest". Župan je donio 16 rješenja vezano za razrješenja i imenovanja pročelnika te povjeravanje
poslova pročelnika upravnih tijela Županije, od kojih su 2 o povjeravanju poslova tajnika Županije, a
zatim imenovanju tajnika Županije donesena prije stupanja na snagu Odluke o izmjenama i dopunama
Odluke o upravnim tijelima ("Županijski glasnik" broj 12/17.), dok su ostala donesena nakon toga.
Župan je donio i 2 rješenja o potvrdi imenovanja zapovjednika i zamjenika zapovjednika vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne zajednice Županije. Posebnim rješenjem Župan je odredio i predstavnike
Županije u Skupštini Hrvatske zajednice županija.
U izvještajnom razdoblju Župan je, između ostalih donio ukupno 47 rješenja vezano za javnu
nabavu, od kojih je 10 rješenja o javnoj nabavi, 33 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude i 4 rješenja
o poništenju postupka nabave. Osim toga donio je i 26 rješenja o utvrđivanju godišnjih troškova
školovanja kandidata stranih državljana iz zemalja izvan EU za polaznike srednjih škola čiji je osnivač
Županija. Također je donio 3 rješenja o proglašenju elementarne nepogode.
U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Župan je donio ukupno 467 zaključka, od kojih su
317 iz njegove neposredne nadležnosti, 1 se odnosi na razmatranje i utvrđivanje nacrta akata u
postupku koji prethodi predlaganju akata Skupštini, a 139 na predlaganje Skupštini odnosno
razmatranje akata predloženih Skupštini od drugih predlagatelja (posebno opisanih pod točkom 4.
ovoga poglavlja Izvješća).
Najveći je broj zaključaka iz neposredne nadležnosti župana koji se odnose na sporazume i
ugovore odnosno njihove dodatke, čak 241 zaključak, i to 215 na ugovore, a 26 na sporazume.
Najbrojniji su zaključci o prihvaćanju ugovora o privremenom financiranju aktivnosti škola u okviru
mjere "Školska shema" (73 zaključka), te 46 zaključaka koji se odnose na koncesije za obavljanje
javne zdravstvene službe, te na ugovore o nabavi roba, usluga odnosno radova, koji su posebno
opisani u Izvješću.
Uz zaključke koji se odnose na sporazume i ugovore Župan je u izvještajnom razdoblju donio
226 različitih drugih zaključaka iz njegove neposredne nadležnosti npr. 27 zaključaka koji se odnose
na davanje različitih suglasnosti, od kojih se najveći broj odnosi na davanje suglasnosti na stjecanje,
otuđivanje i raspolaganje imovinom ustanova čiji je Županija osnivač, te raspolaganje imovinom u
vlasništvu Županije (izvođenje radova i služnosti na melioracijskim kanalima III. i IV. reda) i dr.
U bazi podataka "Sporazumi i ugovori" u kojoj se ne evidentiraju svi potpisani sporazumi i
ugovori u izvještajnom je razdoblju evidentirano potpisivanje 600 ugovora (od kojih se 7 odnosi na
dodatke odnosno anekse ugovorima) i 27 sporazuma (od kojih se 6 odnosi na dodatke odnosno anekse
sporazumima).
Župan je u izvještajnom razdoblju potpisao više ugovora koji se odnose na sustave
navodnjavanje za: Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, Dalj, Karašica i crpna stanica Šarkanj, te
dodatak Ugovoru o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja za 2017. godinu
(Prvi dodatak) i Ugovoru o izradi projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Dravski rit - Glavni
projekt, elaborat zaštite okoliša, izvedbeni projekt i tender za izvođenje radova (VI. dodatak).
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U okviru ovlasti župana za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Županije (uglavnom s
obzirom na vlasništvo na kanalima III. i IV. reda), Župan je, radi osnivanja prava služnosti i prava
građenja na tim, ali i drugim katastarskim česticama potpisano ukupno 13 ugovora, a 1 ugovor o
ispravku međne linije i uređenju imovinsko pravnih odnosa na katastarskim česticama u k.o. Našička
Breznica.
Najveći se broj potpisanih ugovora njih 204 odnosi na dodjelu potpora poljoprivredi i
ruralnom razvoju i to za: kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima 16, za sudjelovanje
u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih proizvoda 4, za mlade
poljoprivrednike 1, za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje 9, za ulaganja u preradu
poljoprivrednih proizvoda 19, za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama 79, za uređenje
ruralnog prostora 16, za autohtono, eno i gastro ponudu 12, za istraživačke projekte u poljoprivredi 23,
za razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma 23 i oštećenicima u slučaju elementarne nepogode 2, dok se
4 ugovora odnosi na privremeno sufinanciranju provedbe aktivnosti Lokalne akcijske grupe u okviru
Mjere M19. Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., te ugovor za
izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014. - 2020.
U izvještajnom razdoblju je u cilju unaprjeđenje lovstva potpisano 33 ugovora i to: za nabavu
materijala za lovnu infrastrukturu 1, za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma 9, za unaprjeđenje lovne
infrastrukture 3, za ozakonjenje lovačkih kuća 2, za sudjelovanje na manifestacijama 3, za unošenje
divljači u zajednička lovišta 9 i za pokriće troškova isplate šteta od divljači 6.
Osim 2 ugovora o javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade
katastra nekretnina na području Grada Našice za k.o. Martin, dijelove k.o. Pribiševci i k.o. Našice te na
području Općine Punitovci za k.o. Punitovci, u bazi podataka evidentirano je također potpisivanje 2
aneksa Ugovoru br. 12/2017 CKL o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja
cikloturizma na kontinentu u 2017. godini, 5 ugovora s jedinicama lokalne samouprave, 5 ugovora koji
se odnose na razna trgovačka društva, te po 1 ugovor: o sufinanciranju "Programa usavršavanja
managera - PUMA" Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije, o
sporazumnom povratu neiskorištenih sredstava iz Ugovora o doznačavanju sredstava za provedbu
Programa jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovacije u prerađivačkoj industriji.
Radi dodjele bespovratnih sredstava za projekte energetske obnove zgrada u javnim
ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja Župan je potpisao 19 ugovora, a radi
privremenog sufinanciranja provedbe aktivnosti osnovnih i srednjih škola na području Županije u
okviru mjere "Školska shema" Župan je potpisao ukupno 72 ugovora. Nadalje 12 ugovora Župan je
potpisao s ustanovama u obrazovanju i kulturi. 8 ugovora Župan je potpisao radi provedbe projekta
"Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa", 1 ugovor o privremenom sufinanciranju
provedbe projektnih aktivnosti Elektrotehničke i prometne škole Osijek u okviru projekta ''Phys-me''.
Potpisan je i I. Aneks Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini.
Župan je potpisao i 26 ugovora koji se odnose na financiranje dobrovoljnih vatrogasnih
društava i to za organiziranje i sudjelovanje na nacionalnim i međunarodnim vatrogasnim natjecanjima
i manifestacijama te Dodatak Ugovoru o potpori iz Proračuna za 2017. godinu za sufinanciranje
nabave vatrogasnog vozila za potrebe Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zmajevac.
Nadalje, evidentirano je i potpisivanje 83 ugovora s različitim udrugama s područja Županije.
Također, potpisani su ugovori (77) koji se odnose na potpore poduzetnicima i to: za pokretanje, razvoj
i unaprjeđenje poslovanja 46, za razvoj i primjenu inovacija i novih proizvoda 3, za informiranje i
obrazovne aktivnosti 10, za savjetovanje poduzetnika 15 i za promotivne aktivnosti 3, te 1 ugovor o
odobrenju sredstava iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu Reformiranoj
kršćanskoj kalvinskoj crkvi u Hrvatskoj, Crkvenoj Općini Hrastin. Osim navedenih ugovora, Župana
je na teret sredstava proračunske zalihe potpisao i 21 ugovor s fizičkim osobama, Dodatak Ugovoru o
objavi prigodnih tekstova u specijaliziranom časopisu "Nova Zemlja" i dr.
Nadalje, u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem potpisan je 21 sporazum i 6 dodataka
ranije potpisanim sporazumima. Na suradnju na realizaciji projekta izgradnje i opremanja dječjeg
igrališta s općinom Drenje, Ernestinovo, Feričanci, Petlovac, Semeljci Vladislavci i Vuka odnosi se 7
sporazuma, 5 sporazuma Župan je potpisao o subvencioniranju kamata na kredite iz projekta "Pomoć
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u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa", i to s Gradom Osijekom i Đakovom i općinama
Bilje, Erdut i Ernestinovo, te I. Dodatak Sporazumu o subvencioniranju kamata na poduzetničke
kredite iz projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" poduzetnicima s područja Općine Bilje. Osim toga,
Župan je potpisao 4 sporazuma o sufinanciranju programa državne izmjere i katastra nekretnina u
svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina Đurđenovac, Semeljci i Viškovci i
Aneksa Sporazumu o sufinanciranju geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina
na području Općine Punitovci. Nadalje, 2 sporazuma na realizaciji projekta ugradnje sportske podloge
na atletskoj stazi na školskom igralištu srednjih škola u Đakovu i školskom igralištu Srednje škole
Isidora Kršnjavoga Našice, 1 Sporazum o provedbi i financiranju projekta "Pomoćnici u nastavi", 1
Sporazum o suradnji i dodjeli financijskih sredstava u okviru projekta ''Učimo zajedno 4''. Župan je
potpisao i II. Dodatak Sporazumu o suradnji u uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju
Osijek, Aneks Sporazumu o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu
izrade katastra nekretnina na području Grada Našica, I. Aneks Sporazuma o partnerstvu sa školama
partnerima u provedbi projekta ''Učimo zajedno 4'' UP.03.2.1.03.0049 i I. Aneks Sporazuma o
provedbi i financiranju projekta ''Pomoćnici u nastavi''.
Uz mnogobrojna rješenja i zaključke, te potpisane ugovore i sporazume, Župan je u
izvještajnom razdoblju donio i 19 planskih dokumenata iz njegove nadležnosti (5 planova i 14
izmjena odnosno dopuna planova) i to godišnje planove za 2017. godinu, koji se odnose na:
upravljanje imovinom Županije, raspodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave za ulaganja u
komunalnu, društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika, prijam
polaznika stručnog osposobljavanja, te planove za 2018. godinu koji se odnose na energetsku
učinkovitost i klasifikacijske i brojčane oznake stvaratelja i primatelja pismena županijskih tijela.
Izmjene odnosno dopune planova odnose se na: potpore iz Proračuna i nabavu (po 4), savjetovanje s
javnošću i prijam u službu (po 2) te prijam polaznika na stručno osposobljavanje i klasifikacijske i
brojčane oznake stvaratelja i primatelja pismena županijskih tijela (po 1).
Župan je u izvještajnom razdoblju donio 9 pravilnika iz njegove nadležnosti (od kojih se 6
odnosi na izmjene i dopune pravilnika). Doneseni su pravilnici koji se odnose na: subvencioniranje
kamata na kredite iz projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa", na
unutarnju reviziju, te zaštitu i obradu arhivskog i registraturnog gradiva.
Ostalih 9 različitih akata iz neposredne nadležnosti župana odnose se na: odluke o davanju
koncesija za obavljanje javne zdravstvene službe (za dentalnu zdravstvenu zaštitu, obiteljsku odnosno
opću medicinu, zdravstvenu njegu u kući, zdravstvenu zaštitu predškolske djece i medicinu rada) i 1
na poništenje odluke; zatim Uputu o provedbi postupka kapitalnih ulaganja iz sredstava Proračuna i
Dopunu Upute o načinu provedbe postupka savjetovanja tijela Županije s javnošću, te Poslovnik o
radu Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije.

2.

Djelovanje radnih tijela

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i
razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga,
usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz
djelokruga rada i nadležnosti župana, Župan je osnovao 15 stalnih radnih tijela. U ova tijela je imenovao
članove iz reda vrsnih poznavatelja problematike obuhvaćene djelokrugom pojedinog tijela znanstvenika, stručnjaka, predstavnika određenih stručnih odnosno interesnih institucija i dužnosnika.
Radna tijela koja je osnovao Župan su u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem održala
ukupno 75 sjednica radi razmatranja akata i prijedloga iz nadležnosti župana, odnosno predlaganja akata
i materijala za razmatranje od strane Županijske skupštine, i to: Komisija za upravu i pravna pitanja 20,
Komisija za financije 19 sjednica, Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj 9, Savjet za prosvjetu 8,
Savjet za zdravstvo i Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša svaki po 5 sjednica, Savjet za razvoj
kontinentalnog turizma 4, Savjet za nacionalne manjine 2, te Savjet za europske integracije,
međuregionalnu i međunarodnu suradnju, Odbor za humanitarno razminiranje, Savjet za informacijski
sustav i Savjet za socijalnu skrb po 1 sjednicu.
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3.

Djelovanje upravnih tijela

Djelatnost upravnih tijela je značajna osnovica uspješnog funkcioniranja predstavničkih i
izvršnih tijela koja oblikuju sustav upravljanja. Ona je namijenjena pripremi stručnih podloga za
utvrđivanje prijedloga i donošenje političkih odluka, ali i temeljna poluga izvršavanja utvrđene
politike.
Sukladno propisima, župan usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz
njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad. Nastavljajući razvijati županijsku upravu
prema načelima dobrog upravljanja (good governance), ulagani su napori u pospješivanje
djelotvornosti, kvalitete, transparentnosti i odgovornosti. Institucijskom osposobljavanju služi i
dogradnja metodologije rada upravnih tijela, osobito izražena u postupku pripreme dokumentacije
potrebne za stjecanje licence međunarodnog ISO standarda (Sustava upravljanja kvalitetom). Ove
napore verificirao je SGS Adriatica d.o.o. te izdavanjem Certifikata potvrdio primjenu ovog
međunarodnog standarda u djelovanju Županije. Uvođenjem norme ISO 9001:2008, Županija je
uspostavila, dokumentirala te kontinuirano unaprjeđuje sustav upravljanja kvalitetom. Sustavan
pristup poslovanju zasnovan je na javno obznanjenoj politici kvalitete, jasnoj organizaciji i
nadležnostima unutar nje, procesnom pristupu, racionalno korištenim resursima i kvalitetnim
komunikacijama te stalnim provjeravanjima i poboljšanjima upravljanja kvalitetom.
Osiguran je i daljnji razvoj tehnološke osnovice djelovanja upravnih tijela zasnovane
poglavito na informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te izgradnja županijskog informacijskog i
informatičkog sustava s ciljem ostvarivanja elektronske uprave u okviru koncepta e-governmenta
utemeljen na posebnom programu razvoja informacijskog i informatičkog sustava Županije.
Na dan 31. prosinca 2017. godine u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije bilo je
zaposleno na neodređeno vrijeme ukupno 178 osoba (117 žena) i to: 106 s visokom stručnom
spremom - magistri struke ili stručni specijalisti, 14 s višom stručnom spremom - sveučilišnih
prvostupnika struke ili stručnih prvostupnika struke, 54 sa srednjom, a 4 s nižom stručnom spremom.
Na određeno vrijeme bilo je zaposleno 17 osoba (10 žena).
Način rada upravnih tijela i njegove rezultate Županijska skupština može pratiti kroz niz
materijala - informacija i izvješća, prijedloga planskih dokumenata i akata koji su za njezine potrebe
pripremila ova tijela s ciljem osiguranja kvalitetne osnovice pravodobnog i zakonitog djelovanja
predstavničkog tijela i sustava županijske samouprave u cjelini.
Upravna tijela Županije pretežito obavljaju poslove u neupravnom postupku, no djelatnost
Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo najvećim dijelom je okrenuta građanima i
drugim korisnicima. Tijekom 2017. godine, Upravni odjel je nastavio s obavljanjem djelatnosti u
okviru svoje nadležnosti - izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova i građenje s
naglaskom na rješavanje zahtjeva za legalizaciju te uporabnih dozvola za određene građevine. Na
efikasnost djelovanja Upravnog odjela i u ovom izvještajnom razdoblju nastavile su utjecati određene
vanjske okolnosti, kao što su neplaćanje naknada za ozakonjenje te vrlo slabo nadopunjavanje
podnesenih zahtjeva. Kako podnositelji za dopunu zahtjeva moraju platiti izradu snimki izvedenog
stanja, na navedene okolnosti izuzetno jak utjecaj ima nepovoljna ekonomska situacija.
Na rad Upravnog odjela utjecalo je i preseljenje u nove prostorije na Trgu Lava Mirskog 1, a
poseban problem je izmještanje arhivskog gradiva Upravnog odjela te nemogućnost pristupa osobama
s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti prostorijama Upravnog odjela u Osijeku.
Djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo najvećim dijelom je okrenuta
građanima. Od ustrojavanja Upravnog odjela 2008. godine, Županija je kontinuirano, u skladu s
financijskim mogućnostima, osiguravala uvjete za što efikasnije izvršavanje poslova iz upravnog
djelokruga ovog upravnog tijela kroz opremanje računalnom opremom i uređenjem prostorija.
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Dok ostala upravna tijela svoje poslove obavljaju u sjedištu Županije, Upravni odjel za
prostorno uređenje i graditeljstvo svoje poslove obavlja i u izdvojenim mjestima rada: Belom
Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i Valpovu. U izvještajnom je razdoblju jedan
službenik umirovljen, a smanjen je i broj zaposlenih na određeno vrijeme te ih na dan 31. prosinca ima
8. Problem predstavljaju i česta dugotrajna bolovanja koja posebno utječu na rad, kako u izdvojenim
mjestima rada, tako i u Osijeku.
Iz dosadašnjih izvješća bilo je vidljivo postupno povećanje djelotvornosti ovoga tijela, no
stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne novine" broj
86/12., 143/13. i 65/17.) došlo je do naglog porasta broja podnesenih zahtjeva. Tako je u svrhu
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada povećan broj, kako upravnih, tako i neupravnih predmeta.
Iako je Osječko-baranjska županija trenutno na cca 89% riješenih predmeta ozakonjenja
nezakonito izgrađenih zgrada, s obzirom da je do isteka roka (30.06.2013.) za podnošenje zahtjeva za
ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada podneseno 46.535 zahtjeva za izdavanje rješenja o
izvedenom stanju, zbog nedovoljnih kapaciteta Upravnog odjela za rješavanje tih zahtjeva u rokovima,
veliki dio zahtjeva nije bilo moguće riješiti te je prenesen iz prethodnog razdoblja, što je vidljivo iz
sljedeće tablice:
Rješavanje upravnih stvari I. stupnja u razdoblju od 12.06.2017.-31.12.2017.
Upravno područje

Preneseno iz
prethodnog
razdoblja

Zaprimljeno

Ukupno u
rješavanju

Riješeno

Neriješeno

Prostorno uređenje
lokacijske
dozvole
(izmjene/dopune i produženja),
rješenja o utvrđivanju građevne
čestice

27

106

133

93

40

Graditeljstvo
građevinske dozvole, rješenja o
uvjetima građenja, uporabne
dozvole i uporabne dozvole za
određene građevine (rješenja o
promjeni investitora i rješenja o
produženju građ. dozvola),
rješenja za građenje, rješenja o
naknadi, rješenja o promjeni
namjene i dozvole za promjenu
namjene i uporabu građevine

521

903

1424

941

483

Rješenja o izvedenom stanju

11.800

396

12196

7994

4202

SVEUKUPNO

12.348

1.405

13.753

9.028

4.725

Kako je od stupanja na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
proteklo više od 5 godina, a oko 6 500 zahtjeva nije bilo dopunjeno u zakonskim rokovima, Upravni
odjel je u listopadu 2017. godine donio 6 496 rješenja o obustavi postupka ozakonjenja. Radi se o
predmetima u kojima se iz postupanja podnositelja moglo zaključiti da nisu zainteresirani za ishođenje
rješenja o izvedenom stanju. Na taj su način službenici rasterećeni te će se zahtjevi podnositelja koji
žele ishoditi rješenje o izvedenom stanju rješavati brže, što će se u konačnici odraziti i na prihode od
naknade za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada.
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Dana 15. srpnja 2017. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o
postupanju s nezakonito izgrađenim zgrada ("Narodne novine" broj 65/17.), kojim je određen novi rok
za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada do 30. lipnja 2018. godine. U
izvještajnom je razdoblju zaprimljeno 396 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju.
Predmetnim je Zakonom izmijenjena i odredba članka 31. tako da je od 15. srpnja prihod proračuna
jedinice područne (regionalne) samouprave čije upravno tijelo donosi rješenje o izvedenom stanju
povećan sa dvadeset na trideset posto sredstava naknade.
Izmjene i dopune Zakona te izdana rješenja o obustavi rezultirali su povećanjem broja
riješenih zahtjeva za ozakonjenje i povećanjem prihoda. Dok su prihodi od ozakonjenja u prvih šest
mjeseci 2017. godine iznosili cca 528.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju su povećani na cca
740.000,00 kuna.
U izvještajnom razdoblju je uočeno blago povećanje broja podnesenih zahtjeva i iz područja
prostornog uređenja i područja graditeljstva. Iako se na rad Upravnog odjela sve jače održava
nedostatak osposobljenih službenika, broj neriješenih predmeta se ne povećava, već se predmeti
rješavaju u najkraćem mogućem roku. Izmjene i dopune Zakona o gradnji i Zakona o prostornom
uređenju u izvještajnom razdoblju nisu imale veći utjecaj na podneseni broj zahtjeva niti na postupanje
Upravnog odjela.
Unatoč konstantnim problemima u postupcima izdavanja rješenja o izvedenom stanju, kao što
su neplaćanje naknade za ozakonjenje podnositelja zahtjeva i neupotpunjavanje zahtjeva traženom
dokumentacijom potrebnom za provođenje postupka, Osječko-baranjska županija je po broju riješenih
zahtjeva druga županija u RH, tako da Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u
izvještajnom razdoblju nije preuzimala od Upravnog odjela dodatne zahtjeve za ozakonjenje
nezakonito izgrađenih zgrada. Kako Agencija još uvijek nije riješila sve predmete preuzete od
Upravnog odjela, stranke se i dalje Upravnom odjelu obraćaju za pomoć i informacije u postupcima
koji su na rješavanju u Agenciji, što svakako utječe na brzinu rada Upravnog odjela.
Nakon gotovo dvije godine rada u informacijskom sustavu eDozvola, u izvještajnom je
razdoblju izvršena nadogradnja sustava, kao posljedica velikog broja primjedbi na rad sustava. Utjecaj
tih promjena na rad Upravnog odjela očitovao se u smanjenju efikasnosti u radu zbog prilagodbe
službenika novostima u sustavu.
Upravni odjel je, uz podršku Župana, u izvještajnom razdoblju započeo projekt "Brža i
jednostavnija realizacija investicija". Cilj navedenog projekta je povećanje kvalitete prostornih
planova i njihova transparentnija provedba, ubrzanje postupka izdavanja akata za gradnju te u
konačnici ubrzanje i pojednostavljenje realizacije investicija.
Kako je za realizaciju projekta neophodna suradnja Upravnog odjela s dionicima tih postupaka,
28. srpnja održan je sastanak o ovlaštenim projektantima na području Osječko-baranjske županije.
Sastanku je nazočilo 89 osoba. Sljedeći je sastanak održan 6. listopada s predstavnicima jedinica
lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, a nazočile su 32 osobe. Kako su
javnopravna tijela važan dionik tih postupaka i s njima će biti održan sastanak na temu
pojednostavljenja ishođenja posebnih uvjeta i potvrda koji su preduvjet za izdavanje pojedinog akata.
U svrhu realizacije cilja projekta, jedinicama lokalne samouprave prosljeđuju se primjedbe na
prostorne planove dane od strane projektanata, kako bi se nejasnoće u prostornim planovima u što
kraćem roku uklonile. Upravni odjel, također, na svojoj mrežnoj stranici objavljuje odgovore o načinu
primjene propisa i prostornih planova. Na taj se način ujednačava postupanje svih službenika,
povećava transparentnost i pravna sigurnost te se smanjuje potreba projektanata za postavljenjem upita
o načinu primjene pojedinih odredbi.
Istodobno u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, nastavljeno
je rješavanje upravnih stvari iz područja zaštite okoliša i prirode kako je to iz sljedeće tablice vidljivo:
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Rješavanje upravnih stvari I. stupnja u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu
okoliša i prirode, Odsjek za zaštitu okoliša i prirode u razdoblju od 12.06.-31.12.2017.
Upravno područje

Preneseno iz
prethodnog
razdoblja

Zaprimljeno

Ukupno u
rješavanju

Riješeno

Neriješeno

Zaštita okoliša i prirode
dozvole za gospodarenje otpadom,
rješenja o procjeni utjecaja zahvat
na okoliš, rješenja o potrebi
provedbe procjene utjecaja zahvata
na okoliš, rješenja o dopuštenjima
za radnje i zahvate u zaštićenim
dijelovima prirode, rješenja o
prethodnoj ocjeni prihvatljivosti
zahvata za ekološku mrežu,
rješenja o glavnoj ocjeni za
ekološku mrežu

44

23

67

58
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Upravni odjel za upravne i pravne poslove rješava u II. stupnju po žalbama protiv
pojedinačnih akata (rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi, komunalnom redu,
uklanjanju ruševina, naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru, utvrđivanju
spomeničke rente, radnom vremenu trgovina i ugostiteljskih objekata, pravima iz socijalne skrbi,
porezu na kuće za odmor, porezu na tvrtku ili naziv i dr.), što ih donose upravna tijela općina i gradova
s područja Županije, temeljem zakona i općih akata svojih predstavničkih tijela. U razdoblju od 1.
srpnja do 31. prosinca 2017. godine, zaprimljeno je 43 predmeta drugostupanjskog upravnog
postupka. Riješeno je ukupno 27 predmeta, dok je u postupku rješavanja ostalo 16 predmeta (predmeti
zaprimljeni u prosincu 2017. godine). Predmeti su riješeni u zakonom propisanom roku od 60 dana.
Osim navedenog, u istom razdoblju zaprimljeno je 13 neposrednih žalbi, koje su proslijeđene
nadležnim upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, kako bi provele postupak u okviru svoje
nadležnosti i žalbu sa spisima dostavile ovom Upravnom odjelu na rješavanje. U odnosu na upravni
postupak u drugom stupnju, za čije rješavanje je nadležan ovaj Upravni odjel, potrebno je napomenuti
da su u sastavu Osječko-baranjske županije 42 jedinice lokalne samouprave te da se u postupku
rješavanja po žalbama protiv navedenih pojedinačnih akata upravnih odjela jedinica lokalne
samouprave primjenjuju različiti zakoni (Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o zaštiti i
očuvaju kulturnih dobara, Zakon o socijalnoj skrbi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave, Zakon o građevinskoj inspekciji, Zakon o zaštiti od buke, Zakon o
financiranju vodnog gospodarstva, Zakon o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i
članova njihovih obitelji, Opći porezni zakon, Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama
i drugi) i da se u postupku primjenjuju opći akti predstavničkih tijela svih jedinica lokalne samouprave
(odluke o komunalnom doprinosu, odluke o komunalnoj naknadi, odluke o komunalnom redu, odluke
o spomeničkoj renti, odluke o socijalnoj skrbi, odluke o porezima i dr.). Slijedom navedenog, radi se o
drugostupanjskom postupku koji zahtijeva dužu i kvalitetniju stručnu obradu zbog niza zakona i
podzakonskih propisa koji su u primjeni, zbog toga što svaka jedinica lokalne samouprave donosi
svoje opće akte, koje je potrebno proučiti, kao i zbog činjenice da veliki dio jedinica lokalne
samouprave nema odgovarajuće stručne službe osposobljene za rješavanje u upravnom postupku, pa
se, upravo iz tih razloga, pojavljuju pravni problemi koji nisu uobičajeni u upravnom postupku.
U Upravnom odjelu za upravne i pravne zaprimaju se i ponude vlasnika nekretnina
označenih kao kulturna dobra radi očitovanja Osječko-baranjske županije o korištenju prava
prvokupa sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara.
U izvještajnom razdoblju zaprimljeno je 113 ponuda vlasnika nekretnina označenih kao
kulturna dobra, po kojima se dalje postupalo.

10

U ovom Upravnom odjelu rješavaju se i predmeti koji nisu u nadležnosti drugih upravnih
tijela (tzv. negativna nadležnost), izrađuju nacrti akata za Župana i predstavničko tijelo Županije,
samostalno i u suradnji s drugim upravnim tijelima Županije, prikupljaju podaci i vode evidencije o
jedinicama lokalne samouprave na području Županije za potrebe Župana, Županije te središnje
državne vlasti i drugih službi, pruža savjetodavna pravna pomoć jedinicama lokalne samouprave, te
obavljaju i drugi povjereni poslovi.

4.

Izvršavanje obveza prema Županijskoj skupštini

Odnose između župana i Županijske skupštine u bitnome obilježava pravo župana da predlaže
akte odnosno njegova obveza da osigurava pripremu prijedloga kada je to od njega zatraženo te
osigurava izvršavanje politike i drugih obveza koje utvrđuje Skupština svojim aktima.
Svoje ovlasti predlaganja općih i drugih akata Županijskoj skupštini, koje proizlaze iz
zakonskih propisa, Statuta Županije i drugih općih akata Županije, Župan je u izvještajnom razdoblju
realizirao predlaganjem odnosno prosljeđivanjem Skupštini na razmatranje akata drugih predlagatelja,
donošenje kojih je bilo predviđeno Planom rada Skupštine za 2017. godinu, kao i prema ukazanoj
potrebi.
Županijska skupština je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem, odnosno počevši od dana
njezinog konstituiranja 27. lipnja do 31. prosinca 2017. godine održala 7 sjednica (dvije u lipnju i po
jednu u srpnju, rujnu, listopadu, studenom i prosincu), na kojima je na doneseno 164 akata (od ukupno
332 akta donesena u 2017. godini): 81 zaključak (od ukupno 201 zaključaka donesenih u 2017.
godini), 29 odluka (od ukupno 46 odluka donesenih u 2017. godini), 29 rješenja (od ukupno 45
rješenja donesenih u 2017. godini), 16 programa (od ukupno 24 programa donesena u 2017. godini), 8
planova (od ukupno 14 planova donesenih u 2017. godini), te Polugodišnji izvještaj o izvršenju
Proračuna Županije za 2017. godine (kao 1 od ukupno 2 ostala akta donesena u 2017. godini. Ne
računajući prijedloge 24 rješenja o imenovanju i razrješenju koja je Županijskoj skupštini predložila
Komisija za izbor i imenovanja, donošenje odnosno prihvaćanje svih ostalih 140 akta Županijskoj
skupštini predložio je Župan.
U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Skupština je na prijedlog Župana razmatrala
ukupno 30 informacija, od kojih samo 2 nisu bile predviđene njezinim godišnjim Planom rada. Tako je
Župan proslijedio Skupštini na razmatranje informacije o stanju na području Županije u gospodarstvu,
a posebno biljnoj proizvodnji i stočarstvu, turizmu i obrtništvu, stanju i kvaliteti voda, te izvorima
onečišćenja voda, a posebno o stanju vodoopskrbe, kao i informacije o organiziranosti i stanju lovstva
i ribolova, o žetvi i otkupu pšenice, o prometnoj povezanosti, organizaciji linijskog prijevoza putnika u
cestovnom prometu, o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma, te stanju i programima razvitka Parka
prirode "Kopački rit", problematici razminiranja i stanju sustava civilne zaštite. Osim toga, na
prijedlog Župana Skupština je razmatrala zasebne informacije o primjeni odluka koje je donijela, a
vezano za stipendiranje darovitih učenika i studenata i dodjeli potpora za poslijediplomski studij.
Skupština je informirana i o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač i
stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja, te provedbi projekata i to posebno projekata
"Studentski krediti" i "Učimo zajedno 4". Skupština je u izvještajnom razdoblju razmatrala i
informacije o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave, a bila je informirana i o
korištenju proračunske zalihe temeljem 9 informacija (za razdoblje od 1. veljače do 31. listopada
2017.).
Tijekom razdoblja obuhvaćenog ovim Izvješćem Županijska skupština razmatrala je 19
izvješća koja joj je Župan slijedom razmatranja dostavio na prihvaćanje. Pored Izvješća o stanju i
problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije te o izvršenju
Plana financiranja programskih aktivnosti udruga sredstvima Županijskog proračuna, Skupština je na
prijedlog Župana razmatrala i Izvješće o izvršenju Programa i Financijskog izvješća Hrvatskog
narodnog kazališta u Osijeku te izvješća o radu i poslovanju drugih pravnih osoba čiji je osnivač
Županija, od kojih su 2 pojedinačna (Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, Zavoda za
prostorno uređenje Osječko-baranjske županije), a 2 zajednička izvješća (jedno koje se odnosi na
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stanje u školstvu i poslovanje školskih ustanova i drugo koje se odnosi na zdravstvo i poslovanje
zdravstvenih ustanova), te izvješća o poslovanju 11 trgovačkih društava čiji je su/vlasnik Županija
(Cestinga d.o.o., EKOS d.o.o. Osijek, Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac, Miholjačkog
poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac, Odvodnje d.d. Darda,
Regionalne veletržnice Osijek d.d., Slobodne zone Osijek d.d., Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek, ULO
hladnjače d.o.o. Osijek, Vuke d.d. Osijek i Zračne luke Osijek d.o.o.), ali i drugih subjekata čije
aktivnosti Županija sufinancira, kao što je Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku.
Skupština je na prijedlog Župana u izvještajnom razdoblju dala 14 suglasnosti od kojih: 7 na
sklapanje pravnih poslova vezano za provedbu projekata (5 škola i 2 ustanove kulture), 4 na promjene
statuta ustanova čiji je osnivač (3 suglasnosti zdravstvenim ustanovama i 1 školi) i 3 Upravi za ceste
Osječko-baranjske županije (izmjene Financijskog plana za 2017. godinu i Financijski plan za 2018.
godinu te Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana). Osim toga, dala je i 4 mišljenja, od
kojih: 2 Upravi za ceste na Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na
području Županije u 2017. godini i na Prijedlog njihovog Plana u 2018. godini, te na Nacrt Izmjena i
dopuna mreže javne zdravstvene službe, kao i imenovanje načelnika Policijske uprave osječkobaranjske.
Županijska skupština na prijedlog Župana odobrila je odnosno prihvatila 5 programskih
odnosno planskih dokumenta: Program i Financijski plan HNK u Osijeku za 2018. godinu, 2
programska dokumenta Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i 2 plana rada
(Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hazu u Osijeku i Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske
županije).
Skupština je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem donijela i 2 zaključka vezano za
pokretanje projekta izgradnje Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće te provedbu
projekta "Školski obrok za sve". Posebnim zaključcima odlučila je o prihvaćanju 2 ugovora (o
financiranju HNK u 2018. godini i osnivanju prava građenja u korist Županije na građevinskom
zemljištu u vlasništvu Grada Osijeka) te 2 dodataka/aneksa sklopljenim ugovorima (o sufinanciranju
izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek, te financiranju HNK u Osijeku
u 2017. godini). U svezi s ostvarivanjem prava prvokupa na nekretninama koje imaju status kulturnog
dobra Skupština se očitovala povodom 2 ponude za koje Županija nije iskazala interes za ostvarivanje
prava prvokupa. Također je odlučila i o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina
za područje Grada Đakova, te općina Đurđenovac, Semeljci i Viškovci.
Županijska skupština je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem donijela na prijedlog
Župana 29 odluka (odnosno 15 izmjena i dopuna već donesenih odluka i 14 novih odluka). Uz
Rebalans Proračuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna za 2017.
godinu te Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna za 2018. godinu, najveći broj odluka, njih 9,
odnosi se na financiranje decentraliziranih funkcija u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi (od kojih se
5 odnose na izmjene i dopune odluka za 2017. godinu, a 4 su nove odluke za 2018. godinu), uz koje je
donesena i odluka o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola
za školsku godinu 2017./2018. Župan je predložio Županijskoj skupštini i prihvaćanje: 2 odluke o
proširenju djelatnosti domova zdravlja u Osijeku i Donjem Miholjcu, izdvajanju ljekarničke jedinice
Doma zdravlja u Đurđenovcu i pripajanju Ljekarnama Osječko-baranjske županije te o promjeni
naziva Ljekarni Osječko-baranjske županije. Župan je predložio Skupštini donošenje posebnih odluka
o pristupanju Županije u Pannon Europsku grupaciju za teritorijalnu suradnju s ograničenom
odgovornošću, zatim o raspoređivanju sredstava za financiranje političkih stranaka i članova izabranih
s liste grupe birača zastupljenih u Skupštini Županije u 2018. godini, te o izmjeni uvjeta kredita
odobrenih iz udruženih sredstava iz Programa kreditiranja razvitka poljoprivrede, kao i o osnivanju
Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
na području Županije. Posebnim odlukama odlučeno je o promjeni donesenih odluka o: potporama u
ruralnom turizmu, te o potporama za unaprjeđenje lovstva, osnivanju Javne ustanove za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Županije, zatim o upravnim tijelima i određivanju
koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima te izdavanju
informativnog glasila "Županijska kronika".
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Od 29 rješenja koja je Skupština donijela u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem na
prijedlog Župana doneseno je 5 rješenja (2 o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata
osnovnim i srednjim školama, te kapitalnih ulaganja projekata povećanja energetske učinkovitosti u 4
ustanove čiji je osnivač Županija, zatim o imenovanju tajnika Županije i povjeravanju tih poslova,
osnivanju Županijskog komasacijskog povjerenstva). Preostalih 24 rješenja se odnosi na izbor,
imenovanja i razrješenja iz nadležnosti Skupštine, za čije predlaganje nije nadležan župan (15 rješenja
o imenovanju: članova radnih i drugih tijela Županije, članova Upravnog vijeća Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije i ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima; 5
rješenja o izboru predsjednika i 2 potpredsjednika Skupštine, kao i članova Komisije za izbor i
imenovanja i Mandatne komisije; 4 rješenja o promjeni članova radnih tijela, Kazališnog i Muzejskog
vijeća te Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta).
Člankom 48. stavkom 1. točkom 6. važećeg Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i
123/17.) utvrđena je nadležnost župana za imenovanje i razrješenje predstavnika županije u tijelima
javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje županija osniva za obavljanje
gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju, osim ako posebnim
zakonom nije drugačije određeno. Prema predzadnjim izmjenama i dopunama toga Zakona ("Narodne
novine" broj 144/12.) do stupanja na snagu posljednje zakonske novele koja je stupila na snagu s 13.
prosinca 2017. godine, župan je bio dužan akt o imenovanju dostaviti predstavničkom tijelu u roku 8
dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasilu županije, sukladno članku 48. stavku 4. Zakona o
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi. Postupajući prema citiranom zakonskom određenju
Župan je u izvještajnom razdoblju dostavio Skupštini ukupno 112 akata o razrješenju odnosno
imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije od ukupno donesenih 114 takovih rješenja (najviše
o promjeni članova školskih i domskih odbora (82 rješenja), dok se 15 rješenja odnosi na promjene
predstavnika u zdravstvenim ustanovama, 7 u domovima za starije i nemoćne osobe i 8 u nadzornim
odborima. Od stupanja na snagu posljednjih zakonskih izmjena Župan više nema obvezu dostave
rješenja Skupštini, budući da se ona obavezno objavljuju u "Županijskom glasniku", tako da 2 rješenja
donesena u izvještajnom razdoblju nisu dostavljena Skupštini, stoga što je ova obveza ukinuta, a radi se
o rješenjima rok dostave kojih je nastupio nakon stupanja na snagu zadnjih zakonskih izmjena, kojima je
obveza dostave takovih rješenja Skupštini ukinuta (promjena članova upravnih vijeća u Agenciji za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije i u Domu
zdravlja Đakovo).
U drugom izvještajnom razdoblju Županijska skupština je prihvatila 16 županovih prijedloga
programskih dokumenata: 7 programa javnih potreba za 2018. godinu (u zdravstvu i socijalnoj skrbi,
školstvu, kulturi i tehničkoj kulturi, te sportu i za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske
službe spašavanja, Stanice Osijek), kao i Program korištenja sredstava od raspolaganja
poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države. Osim toga, na prijedlog Župana Skupština je
prihvatila i 6 izmjena odnosno dopuna programa javnih potreba za 2017. godinu (2 u školstvu, te po
jednu u zdravstvu i socijalnoj skrbi, kulturi i tehničkoj kulturi). Također je prihvatila Županove
prijedloge za izmjenom i dopunom Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju i Programa
unaprjeđenja lovstva na području Županije u razdoblju 2016. - 2020.
Od ukupno 8 planskih dokumenata, donesenih u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem na
prijedlog Župana, Županijska skupština donijela je 4 koja se odnose na decentralizirane funkcije u
školstvu (2 izmjene planova rashoda za 2017. godinu, te 2 plana rashoda za 2018. godinu). Na
Županov prijedlog donesena su 2 plana od kojih se jedan odnosi na područje zaštite od požara i 1 na
sustav civilne zaštite te Izmjene Akcijskog plana energetske učinkovitosti Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2017. - 2019. godine. Osim toga Skupština je donijela i svoj Plan rada za 2018. godinu.
Planom rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2017. godinu predviđeno je razmatranje
99 tema odnosno 109 akata u za to predviđenim terminima i 5 tematskih područja koja
podrazumijevaju neodređeni broj akata koji se donose prema iskazanoj potrebi (kao odluke o
izmjenama i dopunama Proračuna i akti o imenovanju i razrješenju te drugi akti koji se donose tijekom
godine s neodređenim rokovima, kao što su mjesečna izvješća o korištenju proračunske zalihe).
Županijska skupština je u 2017. godini donijela ukupno 332 akta, od toga u prethodnom sazivu 168, a
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u novome sazivu obuhvaćenome ovim Izvješćem 164 akata, koji su najvećim dijelom kao što je
prethodno rečeno doneseni na prijedlog Župana. Od ukupno 332 akta, koje je Skupština donijela u
2017. godini, donošenje 151 akta je bilo predviđeno Planom rada Skupštine, dok donošenje 181 akata
Skupštine nije bilo predviđeno njezinim Planom rada (od kojih se njih 70 odnosi na zaključke o
davanju suglasnosti na izmjene statuta školskih ustanova donesene do raspuštanja Skupštine u
prethodnom sazivu). Među malobrojnim temama koje nisu realizirane u 2017. godini iz objektivno
opravdanih razloga je primjerice Izvješće Državnog ureda za reviziju o pregledu financijskog
poslovanja, koje nije bilo razmatrano budući da revizijskog pregleda u 2017. godini za prethodnu
proračunsku godinu nije ni bilo, s obzirom na dosadašnja kontinuirano bezuvjetna mišljenja bez
ikakvih primjedbi; Izvješće o radu Agencije za obnovu osječke Tvrđe, čiji predlagatelj nije župan; za
Izvješće o stanju okoliša jedinice lokalne samouprave nisu dostavile sve potrebno za pripremu
Izvješća; Odluka o kriterijima i mjerilima i načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim
ustanovama nije razmatrana s obzirom da je Odluka Vlade RH temeljem koje se Odluka donesena tek
18. siječnja 2018. godine, bez koje se ne može ishoditi prethodna suglasnost nadležnog Ministarstva
na raspored sredstava zdravstvenim ustanovama; bez Odluke Vlade RH nije mogla biti donesena ni
Odluka o visini sredstava za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva.
Primjerena suradnja izvršnog i predstavničkog tijela rezultirala je visokim postotkom
ostvarenja godišnjeg Plana rada Županijske skupštine, pri čemu je Županijska skupština na prijedlog
Župana razmotrila znatno veći broj aktualnih tema i prijedloga nego li je ukupan broj onih tema i
prijedloga koji su Planom bili predviđeni, a način i kvaliteta rada osigurala ostvarenje njihovih
propisanih zadaća i time doprinijela potrebnoj funkcionalnosti, efikasnosti i stabilnosti cjelokupnog
sustava na razini Županije.

5.

Odnosi s drugim jedinicama i tijelima

Odnose s tijelima jedinica lokalne samouprave, državnim tijelima i predstavnicima domaćih i
međunarodnih organizacija karakterizira ovlast župana na predstavljanje i zastupanje Županije, s
jedne, te potreba provedbe utvrđene politike Županije, s druge strane. I jedna i druga komponenta
zahtijevale su dobru organizaciju i ulaganje napora u aktivnosti od neposrednog utjecaja na promicanje
ugleda župana, zamjenika župana i Županije. Od 12. lipnja 2017., kada je, nakon održanih lokalnih
izbora mandat župana preuzeo Ivan Anušić sa svojim zamjenicima do 31. prosinca 2017. župan
Anušić i zamjenici župana održali su niz sastanaka, susreta, posjetili mnoge institucije te nazočili
brojnim manifestacijama koje su se održavale u Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje. U
izvještajnom razdoblju održano je 277 različitih protokolarnih aktivnosti. Župan je sa suradnicima
obilazio područja općina i gradova, obilazio gradilišta, posjećivao gospodarske subjekte, poduzetnike,
manifestacije od turističkih, preko tradicijskih, gastronomskih do kulturoloških. U posjet su dolazili
ministri, veleposlanici, konzuli, gospodarstvenici, poljoprivrednici i mnogi ugledni gosti.
U sklopu nastojanja za što potpunijim ostvarivanjem proklamirane politike ravnomjernog
razvoja cijele Županije, Župan je uspostavio i održavao intenzivne kontakte s jedinicama lokalne
samouprave. U razdoblju od 6 mjeseci Župan ili izaslanstvo Županije posjetilo je i obišlo više od
polovice ukupnog broja općina i gradova na području Županije, posjećujući i obilazeći značajne
gospodarske subjekte, ustanove, škole te u prigodama, poput svečanosti kojima se obilježava dan
općine ili grada, kao i značajnih kulturnih, tradicijsko-folklornih i drugih manifestacija, a radni
sastanci su održani u 14 jedinica lokalne samouprave.
Bio je nazočan brojnim manifestacijama i događanjima, sajmovima, izložbama, predstavama,
tradicijskim, turističkim i kulturnim manifestacijama, poput Đakovačkih vezova, kao i
komemoracijama i odavanjima počasti poginulim hrvatskim braniteljima u Dalju, Erdutu i u drugim
mjestima u prigodama značajnih obljetnica iz Domovinskog rata. Osječko-baranjska županija
sudjelovala je kao partner šesti puta na manifestaciji Dani vina otoka Krka sa svojim vinarima i
proizvođačima domaćih autohtonih proizvoda, U Osijeku je održano svečano obilježavanje Dana
pobjede i domovinske zahvalnosti i Dana hrvatskih branitelja prigodnim koncertom i velikim
vatrometom.
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U organizaciji Odbora regija Europske unije i Opće uprave za regionalnu politiku Europske
komisije, od 9. do 12. listopada 2017. godine, u Bruxellesu je održana manifestacija European Week
of Regions and Cities 2017, najveće godišnje okupljanje i predstavljanje europskih gradova i regija.
Svrha manifestacije jest na jednom mjestu zbližiti političke predstavnike, osobe koje donose odluke,
stručnjake i ljude iz prakse koji se bave pitanjem regionalne politike s bankarskim i poslovnim
sektorom, organizacijama civilnog društva, znanstvenim ustanovama, EU institucijama i medijima,
kako bi se raspravili zajednički izazovi s kojima su suočeni europski gradovi i regije te iznjedrila
moguća rješenja za daljnji razvoj. Nadalje, manifestacija služi kao platforma za proširenje mogućnosti
provođenja kohezijske politike EU-a i upravljanja financijskim instrumentima EU. Cilj manifestacije
je i olakšati suradnju i umreženost među gradovima i regijama, kako bi podijelili svoja dobra iskustva
na području regionalnog razvoja. I konačno, OPEN DAYS pruža mogućnost rasprave o europskoj
kohezijskoj politici sutrašnjice u jednom širem kontekstu obuhvaćajući istraživanje i stavove zemalja
izvan Europske unije, kao i međunarodnih organizacija. U programu je sudjelovalo izaslanstvo
Osječko-baranjske županije na čelu sa županom Ivanom Anušićem. Tijekom boravka na Europskom
tjednu regija i gradova u Bruxellesu, župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić posjetio je Stalno
predstavništvo Republike Hrvatske pri Europskoj uniji, gdje se susreo s članovima Predstavništva te su
razgovarali o kohezijskoj politici Unije i načinu na koji će utjecati na razvoj Hrvatske. Izaslanstvo
Osječko-baranjske županije susrelo se i s predstavnicima Autonomne pokrajine Vojvodine na čelu s
predsjednikom Vlade Igorom Mirovićem. Na sastanku je zaključeno kako je potrebno napraviti
sporazum o prekograničnoj suradnji, kako bi još efikasnije koristili Europske fondove predviđene za tu
namjenu. Do sada je putem prekogranične suradnje sa Srbijom realizirano 50 projekata iz Fondova
Europske unije vrijednih 32,1 milijuna eura. Cilj prekogranične suradnje je i osnažiti položaj hrvatske
nacionalne manjine u Vojvodini te im osigurati jednaka prava kakva u Hrvatskoj uživa srpska
nacionalna manjina.
U Europskom je parlamentu održana i konferencija na temu S EU fondovima do bolje
prometne povezanosti, kojoj je domaćin bila hrvatska europarlamentarka Dubravka Šuica. Primjere
dobre prakse pokazali su predstavnici Mađarske, Poljske i Italije, a o prometnoj povezanosti Osječkobaranjske županije s ostatkom Hrvatske, ali i Europe govorio je župan Ivan Anušić naglasivši, kako je
dovršetak Koridora 5C kroz Baranju od strateške važnosti za razvoj naše županije. Upravo o razvoju
gospodarstva i turizma, županijsko i izaslanstvo Grada Osijeka razgovaralo je i s predstavnicima
Hrvatske gospodarske komore na čelu s direktoricom Komore u Bruxellesu Dragicom Martinović.
Mnogobrojne prvenstveno logističke i savjetodavne usluge koje komora može ponuditi, Osječkobaranjska županija do sada nije koristila. Stoga su na ovom prvom i inicijalnom sastanku župan
Anušić i direktorica Martinović dogovorili buduću suradnju. Osječko-baranjska županija će već iduće
godine na najvećem u Belgiji sajmu gastronomije predstaviti bogatu gastro i eno ponudu Slavonije i
Baranje. Razgovarali su i o plasmanu proizvoda naših OPG-ova na međunarodno tržište, jer je u cijeloj
Europi potražnja za eko proizvodima kojima se naši proizvođači mogu pohvaliti sve veća. Upravo
autohtonim i na ekološki način proizvedenim delikatesama Osječko-baranjska županija može osigurati
ulaznicu za zahtjevno europsko tržište. Svake se godine u listopadu ovdje u središtu europske moći
okupi oko 6.000 sudionika na više od 100 radionica, debata i seminara. Potvrda je to da regije i
gradovi igraju važnu ulogu u oblikovanju politike Europske unije. Uz okuse i mirise Slavonije i
Baranje tradicionalni prijem u briselskom uredu Osječko-baranjske županije okupio je više od stotinu
uzvanika.
Tradicionalno se Dan sjećanja na žrtvu Vukovara obilježava paljenjem više od šest tisuća
svijeća uzduž Vukovarske ulice u Osijeku i polaganjem vijenaca pred spomenikom Hrvatskom
domobranu. Izaslanstvo Županije na čelu sa županom nazočilo je i centralnom obilježavanju u
Vukovaru sudjelovanjem u koloni sjećanja.
Odnosima s državnim vlastima Županija je u ovom razdoblju poklanjala iznimnu pozornost.
U navedenom razdoblju intenzivna je bila i komunikacija s državnim tijelima, ministarstvima,
agencijama, vladinim uredima, javnim poduzećima u ukazivanju na različite probleme u Osječkobaranjskoj županiji i njihovom rješavanju. Upravo stoga, 1. prosinca 2017. u prostorijama Osječkobaranjske županije održana je sjednica Vlade Republike Hrvatske kojoj je predsjedao predsjednik
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Vlade Andrej Plenković. Na sjednici Vlade izvješteno je o učinjenom i o budućim projektima u Gradu
Osijeku i Osječko-baranjskoj županiji te su se usvojili zaključci o konkretnim projektima. To su
izgradnja Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, financiranje nabave angiografskog uređaja za
dijagnostičko-terapijske endovaskularne intervencije i uređaja za razbijanje kamenca u Kliničkom
bolničkom centru Osijek, zaključak u vezi problematike dezinsekcije komaraca u Parku prirode
Kopački rit, rekonstrukcija više ulica i trgova u Osijeku i Donjem Miholjcu, dovršetak izgradnje
Sveučilišnog kampusa, obnova terase bastiona u Tvrđe, projekt i izgradnja IT parka, projekt uspostave
Centra za autizam, osnivanje Arheološkog muzeja Osijek, darovanje nekretnina u Bilju za uspostavu
centra za posjetitelje, darovanje nekretnina za Caritas, darovanje stanova za zbrinjavanje socijalno
ugroženih građana. Nakon sjednice potpisano je čak 19 ugovora o dodijeli bespovratnih sredstava.
Ukupna vrijednost ugovora iznosi 2.026.855.957,79 kuna, a sastoji se od bespovratnih sredstava
Europske unije, nacionalnog i fondovskog sufinanciranja te sufinanciranja samih korisnika. Tako se za
modernizaciju tramvajske infrastrukture i nabavu autobusa izdvaja 232 milijuna kuna, Projekt
vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće 271 milijun kuna, Poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Đakovo 267 milijuna kuna, uređenje desne obale Drave u Osijeku 45
milijuna kuna, proizvodnju papirne ambalaže u Osijeku 30 milijuna kuna. Ostvareni su radni posjeti
brojnih ministara i pojedinačno u cilju suradnje u projektima od zajedničkog interesa, kao što se
komuniciralo i s drugim institucijama, javnim poduzećima, središnjim državnim uredima i agencijama.
Svjestan značenja međunarodnih odnosa za položaj Hrvatske, ali i regije i Županije u
njezinom sklopu, Župan je punu pozornost poklanjao kontaktima s predstavnicima stranih zemalja i
međunarodnih organizacija. U razmatranom razdoblju područje Osječko-baranjske županije posjetili
su veleposlanici Narodne Republike Kine, Mađarske i Turske, predstavnici Veleposlanstva Japana,
generalni konzul Republike Srbije, a sa svima njima se razgovaralo o poboljšanju suradnje i jačanju
gospodarskih veza njihovih zemlja s Osječko-baranjskom županijom.
I pored brojnih obveza, Župan je vrlo često i u velikom broju primao različite stranke, ljude
koji su dolazili s različitim problemima, često i s onima koji nisu u nadležnosti Županije. Primio je
predstavnike gotovo svih institucija koje djeluju na području Županije, a obišao je i mnoge
gospodarske subjekte. Tijekom promatranog razdoblja župan je primio i brojne građane koji su mu se
obraćali s mnogobrojnim i različitim zamolbama, što znači da je unatoč zgusnutom rasporedu svojih
dnevnih obveza uvijek nalazio prostora i vremena za svakodnevne probleme sugrađana i stanovnika
Osječko-baranjske županije.
U cilju osiguravanja javnosti rada župana te dostupnosti podataka o aktima koje donosi,
Župan je održao niz sastanaka na kojima su razmatrani važniji materijali i prijedlozi akata, što je
učinjeno dostupnim javnosti objavom na web stranicama Osječko-baranjske županije.
Provodi se praksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih akata
odnosno drugih strateških ili planskih dokumenata kada se njima utječe na interese građana, a radi
prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim uz
javnu politiku oblikovanu općim i drugim aktima s ciljem podizanja razine razumijevanja i
prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na
vrijeme otkloniti, kao i objava Plana savjetovanja tijela Osječko-baranjske županije s javnošću koga
slijede i provedbe postupaka savjetovanja.
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III.

DJELOVANJE ŽUPANA PREMA DJELATNOSTIMA

Djelovanje županijskih tijela, pa tako i župana, ograničeno je djelokrugom rada i
nadležnostima županije utvrđenim Ustavom i zakonima. Ustavom je, a potom i Zakonom o lokalnoj i
područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđena nadležnost jedinica područne (regionalne) samouprave,
tako da one obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose
na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu
infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova.
Resornim zakonima su, međutim, djelokrug rada i nadležnosti uređeni na način da su ovi poslovi, u
pravilu, podijeljeni između države, županije i jedinica lokalne samouprave. U tim okvirima županija je
značajno ograničena u postupanju. Ona, jednostavno, nema na raspolaganju ovlasti, mehanizme i
sredstva kojima bi značajnije utjecala na stanje u pojedinom području. Ove napomene ukazuju na
okvir postupanja župana u odnosu na područja naznačena Ustavom. Podrobniji podaci o ovom
postupanju dani su u prikazu postupanja po područjima djelatnosti.

1.

AKTIVNOSTI DEFINIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ŽUPANIJE
Temeljni prostorni okvir razvojne politike utvrđuju prostorni planovi.

Od 1. siječnja 2014. godine na snazi je novi Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine"
broj 153/13.), prema kojem Župan više ne sudjeluje u postupku donošenja prostornih planova jedinica
lokalne samouprave. Sukladno važećem zakonu, za učinkovitost prostornog planiranja na svom
području sada odgovaraju isključivo jedinice lokalne samouprave. Za stručnu utemeljenost nacrta
prijedloga prostornog plana odgovaraju stručna upravna tijela, svako u svom djelokrugu, i pravne
osobe registrirane za poslove prostornog planiranja odnosno ovlašteni arhitekti koji samostalno
obavljaju poslove prostornog uređenja. U postupku izrade i donošenja prostornih planova, mišljenje o
usklađenosti s Prostornim planom Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/02., 4/10.,
3/16., 5/16. i 6/16.) izdaje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenja Osječko-baranjske županije.
Jedinice lokalne samouprave donose Prostorni plan uređenja općine ili grada, ali i druge
dokumente prostornog uređenja, kao što su generalni urbanistički planovi i urbanistički planovi
uređenja, koji se donose za uže prostorne cjeline, odnosno za naselja ili dijelove naselja, te izmjene i
dopune već donesenih prostornih planova svih razina. Kako spomenuti planovi užega područja
moraju, sukladno Zakonu, biti usklađeni s planom šireg područja, jer ga u pravilu detaljnije razrađuju,
Upravni odjel prati i sudjeluje i u postupku njihove izrade.
Na području Osječko-baranjske županije trenutno je u izradi 11 izmjena i dopuna prostornih
planova uređenja općina ili gradova, od kojih je 8 pokrenuto u promatranom razdoblju. Pokrenuta je i
izrada izmjena i dopuna jednog detaljnog urbanističkog plana, 2 izmjene i dopune urbanističkih
planova uređenja te izrada tri nova urbanistička plana. Za napomenuti je također da su u proteklom
razdoblju donesene 3 izmjene i dopune PPUO/G, te 6 izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja
i jedna izmjena i dopuna detaljnog plana uređenja. U tijeku je priprema i obrada tih planova za prikaz
na GIS portalu Osječko-baranjske županije.
Osječko-baranjska županija kontinuirano održava i razvija vlastiti geoinformacijski Sustav
strateškog upravljanja, s Web preglednikom (Geoportalom) koji osim uvida u sadržaj prostornih planova
omogućuje dodatna pretraživanja po katastarskim česticama i zadanim uvjetima, na koje se vežu svi
podaci iz važeće prostornoplanske dokumentacije, što u konačnici olakšava rad ovlaštenim osobama
koje izrađuju dokumentaciju potrebnu za ishođenje akata za gradnju, služi kao informacija građanima
te podiže kakvoću rada službenika upravnih odjela. Tijekom promatranog razdoblja obavljani su
poslovi na održavanju sustava i stvaranju preduvjeta za njegov daljnji razvoj, te je sustav dopunjen
prostornim planovima nižeg reda, što je posebno značajno za rad na izdavanju različitih mišljenja,
potvrda ili suglasnosti za potrebe izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, te za pripremu sustava
eNekretnina, što je od siječnja 2016. godine u nadležnosti ovog Upravnog odjela. Osim toga, ovaj
sustav će više koristiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, koji izdaje dozvole u skladu
sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji.
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Sukladno Zakonu o procjeni vrijednosti nekretnina (NN 78/15.), Osječko-baranjska županija
osnovala je procjeniteljsko povjerenstvo, a za obavljanje stručnih i administrativnih poslova za potrebe
povjerenstva zadužila Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. Upravni odjel za
potrebe povjerenstva obavlja pripremu i unos podataka te vođenje zbirke kupoprodajnih cijena u
eNekretninama, kao i posao i obveze propisane Zakonom (ažuriranje plana približnih vrijednosti,
evaluacija podataka te izvođenje i ažuriranje drugih podataka nužnih za procjenu vrijednosti
nekretnina, priprema pregleda približnih vrijednosti i izvješća o tržištu nekretnina, izdavanje izvadaka
iz zbirke kupoprodajnih cijena iz eNekretnina, izdavanje izvadaka iz plana približnih vrijednosti iz
eNekretnina, vođenje i izlučivanje zbirke isprava i dr. Osim stalnog ažuriranja podataka, Odsjek je u
stalnom kontaktu s istim službama u drugim županijama, kao i s nadležnim Ministarstvom, budući da
ovaj novi sustav ne funkcionira najbolje zbog nedorečene zakonske regulative, neusklađenosti između
poreznih uprava i javnih bilježnika te nemogućnosti prikupljanja podataka s terena. Upravni odjel
kontinuirano radi na upućivanju primjedbi i sugestija prema Zajednici županija i prema Ministarstvu,
sve u cilju poboljšanja ovog novoustrojenog sustava.
Upravni odjel u svom proračunskom razdjelu ima poziciju za provođenje arhitektonskih
natječaja. Nakon što je Grad Osijek poklonio zemljište za I. gimnaziju Osijek i nakon što je
Erste&steiermarkische bank poklonila svoje zemljište, stvoreni su svi preduvjeti za realizaciju projekta
gimnazije. Tako je Upravni odjel u proteklom razdoblju ugovorio izradu natječajnog programa za
provođenje javnog, urbanističko-arhitektonskog natječaja za zgradu I. gimnazije, ugovorio izradu
geodetske podloge te započeo postupak odabira provoditelja Natječaja.
Pri sagledavanju razvojnih mogućnosti i pripremi dokumenata kojima se to izražava, ipak
valja imati na umu da, ne samo svakom razvoju, već i sigurnosti života stanovnika i normalnog
funkcioniranja gospodarskih i drugih subjekata na području Županije proturječi stanje miniranosti
područja. Na dan 30. studenoga 2017. godine ukupno minski sumnjivo područje Osječko-baranjske
županije iznosilo je 55,5 km². Stoga je razminiranje, nesporno, i nadalje prvi razvojni prioritet ove
Županije. Županija na čijem području postoje minski sumnjiva područja i/ili građevine ovlaštena je od
tijela državne vlasti te pravnih i fizičkih osoba na njenom području prikupljati podatke o minski
sumnjivim područjima i/ili građevinama te na temelju prikupljenih podataka u suradnji s HCR-om,
predložiti prioritete humanitarnog razminiranja. Osječko-baranjska županija prikuplja i obrađuje
podatke primljene od jedinica lokalne samouprave, te dostavlja Hrvatskom centru za razminiranje
tablični prikaz razvrstanih minski sumnjivih površina Županije prema kriterijima, kao i karte minsko
sumnjivih područja na kojima su označena navedena područja. Tablični prikaz je osnova za daljnje
godišnje i trogodišnje planiranje humanitarnog razminiranja, kao i za moguće izmjene važećeg
godišnjeg plana Hrvatskog centra za razminiranje.

2.

PRIPREMA I PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA
S MEĐUNARODNOM KOMPONENTOM

Imajući u vidu značenje činjenice da je povlačenje sredstava iz domaćih razvojnih fondova i
fondova Europske unije moguće po točno utvrđenoj metodologiji, Županija je ulagala značajne napore
u vlastito osposobljavanje za izvršenje ovih poslova. Njih su poglavito nosili Regionalna razvojna
agencija Slavonije i Baranje, kao zajedničko trgovačko društvo u suvlasništvu s Gradom Osijekom, te
dosadašnji Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni
razvoj, uz sudjelovanje drugih županijskih upravnih tijela.

-

Aktivnosti spomenutih nositelja projektnih aktivnosti kretale su se u tri osnovna pravca:
sudjelovanje u provedbi programa, objavi natječaja i aktivnostima animiranja potencijalnih
prijavitelja,
direktno sudjelovanje Osječko-baranjske županije u prijavljivanju projekata na natječaje i
pomoć subjektima s područja Osječko-baranjske županije u prijavi projekata na natječaje.
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Informacijski centar Europe Direct Osijek koji djeluje u sklopu Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje realizirao je aktivnosti planirane za drugih 6 mjeseci 2017. godine od čega se
posebno izdvaja informativno događanje od 10. studenog 2017. godine "Potrošač ima pravo…" u
organizaciji zajedno sa Europskim dokumentacijskim centrom/Knjižnicom Pravnog fakulteta u
Osijeku na temu prava potrošača i informativno događanje "Erasmus+ iskustva i mogućnosti" od 14.
prosinca 2017. godine, povodom 30. obljetnice programa Erasmus na temu "Iskustva sudjelovanja
organizacija i institucija u projektima i aktivnostima u okviru i vezanim uz Erasmus+ program za
obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport".
U programskoj liniji prekogranične suradnje Osječko-baranjska županija aktivno je
uključena u sve aktivnosti koje se odnose na prekograničnu suradnju s Republikom Mađarskom i
Republikom Srbijom, prije svega, sudjelujući u radu zajedničkog nadzornog odbora čija je funkcija
odobravanje projekata i odobravanje raspisa natječaja, a potom i u pripremi i podnošenju prijedloga
projekata.
U programskoj liniji transnacionalne suradnje, Osječko-baranjska županija je preuzela od
Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, sudjelovanje u nadzornom odboru Programa
transnacionalne suradnje Dunav.
U prethodnom izvještajnom razdoblju na objavljene pozive za prijavu projekata u sklopu
INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i INTERREG IPA Program
suradnje Hrvatska-Srbija 2014.-2020. Župan je prihvatio da Županija bude nositelj s hrvatske strane
Projekta pod nazivom "Networking of beekeepers and increasing standards in the production of new
bee products with the aim of cross-border economic development, Acronima "PANNONIAN BEE 2":
Također je prihvatio da Županije bude partner Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku u
Projektu "Cross border network for dana base creating in food safety of wheat based products",
Acronima "FRIENDLYWHEAT", te Regionalnoj razvojnoj agenciji u Projektu "Central Danube
Tour". Od navedenih prijavljenih projekata odobren je samo Projekt "Enhancing the tourism
development in the Central Danube cross-border region (Jačanje razvoja turizma u prekograničnom
području Srednjeg Podunavlja), acronym - Central Danube Tour. Sukladno zaključenom Ugovoru
broj: 2017HR-RS24 između Regionalne razvojane agencije Slavonije i Baranje i Agencije za
regionalni razvoj Republike Hrvatske od 14. srpnja 2017. godine započela je provedba Projekta
"Enhancing the tourism development in the Central Danube cross-border region" (Jačanje razvoja
turizma u prekograničnom području Srednjeg Podunavlja), acronym - Central Danube Tour. Temeljem
navedenog Ugovora Župan je, kao i svi projektni partneri na provedbi Projekta Central Danube Tour
potpisao dana 28. srpnja 2017. godine Partnerski sporazum.
Provedba Projekta Central Danube Tour započela je 15. srpnja 2017. godine, a završava 14.
ožujka 2019. godine, odnosno njegovo trajanje je 20 mjeseci. Opći cilj Projekta je ojačati razvoj
turizma kroz razvoj, upravljanje i promicanje jedinstvene prekogranične turističke destinacije Srednjeg
Podunavlja, područja podijeljenog na dvije regije - istok Hrvatske i zapadnu Srbiju, integrirajući
multietničku baštinu, prirodu i kulturu vezane uz resurse i atrakcije u jednoj zajedničkoj ponudi
vidljivu na lokalnom, regionalnom i međunarodnom tržištu. U cilju stvaranja potrebnih uvjeta za
provedbu ovoga Projekta, Župan je imenovao Tim za provedbu projekta Centra Danube Tour, te je
započeta provedba projektnih aktivnosti za koje je zadužena Županija.
Budući da je Projekt "Panonian bee" završio 13. prosinca 2014. godine u ovom izvještajnom
razdoblju Župan je nastavio s provedbom potrebnih aktivnosti vezane uz održivost Projekta, a
sukladno preuzetim obvezama iz Ugovora o provedbi Projekta "Panonian Bee" (Grant Contract No.
2010-0017-973002).
Nastavljajući s ispunjenjem obveza preuzetih Ugovorom o provedbi Projekta Wine Tour
Župan je u ovom izvještajnom razdoblju poduzimao različite aktivnosti u cilju njegove održivosti i
promocije. Temeljni cilj Projekta Wine Tour jest unapređenje i razvoj vinskog turizma na području
Osječko-baranjske županije, stoga su sve poduzete aktivnosti bile usmjerene u realizaciju navedenog
cilja. U cilju održivosti Projekta Wine Tour i stvaranja potrebnih uvjeta za rad Regionalne vinoteke u
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Osijeku, Župan je prihvatio sudjelovanje Županije u prijavi Grada Osijeka na javni poziv Ministarstva
turizma na Program razvoja javne turističke infrastrukture s projektom "Wine Tour" eno-gastro
interpetacijski centar". Kroz provedbu prijavljenog projekta u prostoru Regionalne vinoteke uveli bi se
multimedijalni sadržaji i uredili novi sanitarni čvorovi. U prosincu 2017. godine Ministarstvo turizma
donijelo je Odluku o odobrenim projketima iz koje je vidljivo da je Gradu Osijeku odobren projekt
"Wine Tour eno-gastro interpetacijski centar" s iznosom sufinanciranja od 392.000,00 kuna.
U prethodnom izvještajnom razdoblju završen je Projekt "Modernizacija krune nasipa i
označavanje biciklističkih staza za potrebe razvoja biciklističkog turizma"- acronim BICBC. U
cilju nastavka aktivnosti vezanih uz razvoj biciklističkog turizma, kao i održivosti navedenog Projekta,
prikupljeni su podaci o postojećim, kao i planiranim projektima vezanim uz razvoj biciklističkog
turizma i njihova poveznica s Projektom BICBC. Također je u prethodnom razdoblju izvršena
kontrola Projekta sukladno Uredbi Europske unije broj 718/2007., te je Župan je dobio izvještaj u
kojem je utvrđeno da su sve radnje i postupci u provedbi ovoga Projekta, provedeni sukladno
direktivama i da ne postoje sumnje na nepravilnosti i nezakonitosti u njegovoj provedbi. U ovom
izvještajnom razdoblju nastavljeno je praćenje održavati Projekta od strane kontrolnog tijela.
U ovom izvještajnom razdoblju Župan je utvrdio da je izgradnja Regionalnog distribucijskog
centra za voće i povrće strateški projekt Županije, te je pripremljen projektni zadatak za prikupljanja
informativnih ponuda o procijenjenoj vrijednosti izrade projektne i druge dokumentacije za izgradnju
RDC. Planirani ukupni kapacitet RDC je smještaj oko 3.000 tona jabuka i drugih voćnih vrsta
pogodnih za skladištenje. Skladišni prostor za jabuke treba sadržavati rashladne komfore s u.l.o.
režimom, komore sa dinamičkom atmosferom, te prostor u standardnom režimu hlađenja. Unutar
objekta potrebno je smjestiti linije za pranje i kalibriranje, liniju za sortiranje i pakiranje jabuka, kao i
liniju za pakiranje i sortiranje lisnatog povrća, te laboratorij za kontrolu kvalitete, kao i prostor za
upravu i skladištenje ambalaže. Unutar RDC osigurat će se prostor za liniju za brzo smrzavanje voća i
povrća, pogon za preradu jabuka u sok, prostor za tehnološki inkubator za preradu voća i povrća sa
linijama za probnu proizvodnju, linije za sušenje voća i povrća, te aukcijski prostor za izlaganje i
prodaju voća i povrća. Prema prikupljenim informativnim ponudama, procijenjena vrijednost izrade
projektne i druge dokumentacije za izgradnju RDC je oko 1.600.000,00 kuna uvećana za PDV-e i
odnosi se na zgradu površine oko 7.000 m2.
Nakon razmatranja mogućih lokacija za izgradnju RDC, Župan je tijekom ovoga izvještajnog
razdoblja donio odluku o odabiru najbolje lokacije za izgradnju RDC, a koja se nalazi u Ekoindustrijskoj zoni Nemetin, a za koju je Grad Osijek raspisao javni natječaj za osnivanje prava
građenja na nekretninama u Eko-zoni Nemetin. Slijedom navedenog, Župan je uputio Skupštini
Županije na donošenje odluke o pokretanju projekta izgradnje RDC za voće i povrće, kao i prijedlog
Ugovora o osnivanju prava građenja u navedenoj zoni, te je temeljem navedenih odluka Skupštine
Županije u prosincu 2017. godine, potpisao Ugovor 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.
Kako bi se što kvalitetnije pripremio i proveo projekt izgradnje RDC za voće i povrće Župan je
u prosincu 2017. godine osnovao Tim za provedbu projekta izgradnje RDC za voće i povrće i
imenovao njegove članove.
Nastavno na uspješno provedene projekte "Učimo zajedno" i "Učimo zajedno 2" - osiguravanje
pomoćnika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječkobaranjske županije, započet je projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama u
razvoju "Učimo zajedno 3" kao i projekt "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od
siromaštva'' koji su podrobnije prikazani u odjeljku školstva.
U cilju razminiranja preostalih poljoprivrednih površina Osječko-baranjska županija prijavila
je projekt "Razminiranje preostalih poljoprivrednih površina na području Osječko-baranjske županije"
na Natječaj za podnošenje zahtjeva za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj
(EPFRR) za dodjelu potpore za "Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog
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razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. Odlukom o dodjeli sredstava od 23. studenoga
2016. godine Osječko-baranjskoj županiji odobrena su financijska sredstva u iznosu od 7.162.787,45
kuna. Razminiranje poljoprivrednih površina na području Općina Darda i Šodolovci, oznake projekta:
PR-OBŠOD-128-12-15, veličine 912.748 m² izvršeno je u 2017. godini. U tijeku je proces završnog
izvještavanja po Projektu.
Projekt naziva "De-contamination of war-affected territories" (De-Mine 2) je uvršten kao
strateški projekt u programu INTERREG Prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska. Vodeći
partner je HCR, a projektni partneri s mađarske strane su policija pokrajine Baranya te Nacionalni
park Drava-Dunav iz Mađarske. Osječko-baranjska županija je suradnik na projektu. Treba naglasiti
da je projekt nastavak uspješnog projekta "De-Mine" koji je također financiran iz programa
prekogranične suradnje s Mađarskom, ali iz razdoblja 2007. - 2013. a koji je uspostavio temelje za
uvrštavanje aktivnosti razminiranja kao dozvoljene projektne aktivnosti za cijelu Hrvatsku. Kroz
Projekt je, u predmetnom razdoblju, nastavljeno s razminiranjem graničnog pojasa s Republikom
Mađarskom nakon čega slijedi obnova i izmjena graničnog kamenja te razminiranje s Mađarske strane
granice. Planirani završetak Projekta je u svibnju 2018. godine.
Projekt "Naturavita" također je strateški projekt obnove šumskog fonda uz rijeku Dravu od
Belišća do ušća u Dunav. Tijekom predmetnog razdoblja nastavljen je rad na izradi projektne
dokumentacije. Vrijednost projekta iznosi blizu 50 milijuna eura od čega je većina sredstava
namijenjena razminiranju. Nositelj Projekta su Hrvatske šume, a partneri Hrvatski centar za
razminiranje, Park prirode "Kopački rit" i Hrvatske vode, dok je Osječko-baranjska županija suradnik
na projektu. Početak Projekta najavljen je za prvo tromjesečje 2018. godine.
U predmetnom razdoblju radilo se i na aktivnostima Projekta "U čem' je problem?"
financiranog iz Programa zajednice Erasmus+. Projekt "U čem' je problem?" provodi Hrvatski zavod
za zapošljavanje Područni ured Sisak, a u Projektu sudjeluju još i Sisačko-moslavačka, Vukovarskosrijemska i Osječko-baranjska županija, pripadajući područni uredi Hrvatskog zavoda za zapošljavanje
i Udruge PRONI, Centar za socijalno podučavanje. Projekt "U čem' je problem?" proizašao je iz
potrebe veće uključenosti mladih u društvo odnosno proces donošenja odluka i kreiranje politika za
mlade. Opći cilj projekta je poticanje aktivnog sudjelovanja mladih ljudi u demokratskom životu i na
tržištu rada, dok su specifični ciljevi projekta povećati znanja i vještine mladih relevantne za procese
razvoja politika za mlade te poticati dijalog između mladih i donositelja odluka odnosno tvoraca
politika u području mladih i rada s mladima.
Završetkom provedbe projekata financiranih iz prethodnog IPA financijskog razdoblja
završene su i aktivnosti vezano za Projekt "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa" putem
kojeg se pružala pomoć neprofitnim subjektima za predfinanciranje projekata sufinanciranih iz IPA
Programa na području Osječko-baranjske županije. Pomoć se pružala u vidu subvencije kamatne stope
u iznosu od 2%. Osječko-baranjska županija ostala je jedina županija u Hrvatskoj koja je pokrenula
ovaj tip pomoći.
Nastavno na Projekt "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa", Osječko-baranjska
županija pokrenula je novi Projekt "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa".
Projekt će pratiti novo financijsko razdoblje 2014. - 2020. godine (Projekti sukladno "n+3" modelu
mogu trajati do 2023. godine). Projekt će i dalje pomagati neprofitne subjekte koji provode projekte na
području Osječko-baranjske županije, a financirani su iz nekog od strukturnih fondova Europske unije,
programa suradnje (prekogranične, transnacionalne ili međuregionalne) ili nekog od programa
zajednice. Uz Zagrebačku banku d.d. koja je pratila Projekt "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA
programa", u provedbu Projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa"
uključile su se još i Addiko bank d.d., Croatia banka d.d., Erste & Steiermarkische bank d.d.,
Kentbank d.d., Privredna banka Zagreb d.d. i Slatinska banka d.d. Osječko-baranjska županija, kroz
Projekt, subvencionira kamatnu stopu u iznosu od 2% na kredite namijenjene predfinanciranju
projekata sufinanciranih iz EU fondova. Želju za sudjelovanjem u radu Projekta "Pomoć u realizaciji
projekata sufinanciranih iz EU programa" i dodatnom subvencioniranju izrazili su još i Grad Osijek
(stopa od 1%), Grad Valpovo (1%), Općina Bilje (2%), Općina Ernestinovo (1%), Općina Kneževi
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Vinogradi (2%), Općina Koška (2%), Općina Vladislavci (2%) i Općina Vuka (1%). Zahtjevi
neprofitnih subjekata zaprimaju se i obrađuju putem Povjerenstva za provedbu projekta "Pomoć u
realizaciji projekata sufinanciranih iz EU programa". Povjerenstvo je tijekom predmetnog razdoblja
odobrilo pomoć za Projekt CAMARG, Udruge za kreativni razvoj "Slap" koji se provodi na području
Grada Osijeka, Projekt SUECH, Udruge EU Centar koji se provodi na području Grada Osijeka i
Projekt Green Baranja / Baranya, Udruge za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek koji se provodi na
području Općine Bilje.

3.

POTICANJE PODUZETNIŠTVA

Temeljem Odluke o potporama za poticanje razvoja poduzetništva na području Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/14.) u izvještajnom razdoblju su za pokretanje, razvoj i
unaprjeđenje poslovanja odobrene potpore u iznosu 1.007.791,00 kuna, za informiranje i obrazovne
aktivnosti 201.965,14 kuna, za savjetovanje poduzetnika 75.000,00 kuna, za razvoj i primjenu
inovacija i novih proizvoda 56.458,67 kuna te za promotivne aktivnosti 72.380,00 kuna.
S ciljem stručnog usavršavanja managera, malih i srednjih poduzetnika te nadarenih studenata,
Županija je sklopila 21. srpnja 2017. godine Ugovor o sufinanciranju "Programa usavršavanja
managera - Puma" Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije, kojim
Županija Program sufinancira s 25.000,00 kuna. HUP se obvezao u Županiji provesti edukativne
seminare u sklopu Programa za poduzetnike s područja Županije i za mlade, nadarene studente
završnih godina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osigurati predavače, prostor i
tehničku potporu, te provesti seminare za najmanje 70 polaznika u roku od godinu dana od dana
potpisivanja ovog Ugovora.
Jedan od projekata poticanja poduzetništva je i projekt "Najbolja poduzetnička ideja",
pokrenut 2006. godine. Projekt "Najbolja poduzetnička ideja" ima za cilj poticanje "start-up"
poduzetnika, ali i onih osoba koje tek razmišljaju o ulasku u svijet poduzetništva, na stvaranje novih
proizvoda, odnosno usluga koji se mogu ponuditi tržištu. Kako bi ovaj projekt bio što zanimljiviji,
predviđene su i podijeljene nagrade za najuspješnije sudionike te je u 2017. godini fond nagrada
iznosio 42.000,00 kuna.
3.1.

Poduzetničke zone i nova ulaganja

Izgradnjom poduzetničkih zona na području Županije, Županija, općine i gradovi žele
potaknuti razvoj gospodarstva na svom području, riješiti prostorne probleme poduzetnika i poticati
buduće poduzetnike na ulaganje. Osnivanjem poduzetničkih zona i proširenjem aktivnosti u
postojećim, na dugoročan se način pomaže poduzetnicima u rješavanju problema prostora, odnosno
stvaranju uvjeta za nesmetani rad, korištenje zajedničke infrastrukture i povezivanje poduzetnika
smještenih na istom prostoru.
U izvještajnom razdoblju Županija je od jedinica lokalne samouprave prikupljala podatke o
poduzetničkim zonama kako bi im pomogla u pripremi tražene dokumentacije vezano uz Poziv na
dostavu projektnih prijedloga "Razvoj infrastrukture poduzetničkih zona" Ministarstvo gospodarstva,
poduzetništva i obrta. Cilj ovog Poziva je razvoj i poboljšanje kvalitete i dostupnosti infrastrukture
postojećih poduzetničkih zona kroz poticanje ulaganja u takvu infrastrukturu u područjima gdje postoji
potreba za gradnjom nove, unaprjeđenjem ili proširenjem postojeće zajedničke infrastrukture
postojećih zona s ciljem privlačenja investicija i stvaranja mogućnosti za otvaranje novih radnih
mjesta.
3.2.

Kreditiranje poduzetnika

Osječko-baranjska županija izdvaja značajna financijska sredstva iz svog proračuna za
subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati
snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća da postignu
konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika.
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Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje,
samozapošljavanje, te očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje,
povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak.
U izvještajnom razdoblju Županija je nastavila sa subvencioniranjem kamate na poduzetničke
kredite putem sljedećih projekata:
Projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu,
Program "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" i
Projekt "Kreditiranje obrtnih sredstava".
Kamatu na poduzetničke kredite navedenih kreditnih linija osim Županije, subvencioniraju i
Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta i jedinice lokalne samouprave (Grad Beli Manastir,
Grad Belišće, Grad Đakovo, Grad Našice, Grad Osijek, Grad Valpovo, Općina Bilje, Općina Erdut i
Općina Kneževi Vinogradi) s područja Županije. Županija je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca
2017. godine za subvenciju kamate na poduzetničke kredite iz Proračuna Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu isplatila oko 900.000,00 kuna.
U razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine Povjerenstvo za provedbu projekta
"Kreditiranje obrtnih sredstava" pozitivno je ocijenilo 21 kreditni zahtjev u ukupnom iznosu
3.370.000,00 kuna.
3.3.

Poticanje zapošljavanja

Konkurentski položaj određene nacionalne ili lokalne ekonomije ovisi prvenstveno o kvaliteti
raspoloživih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihovu kvalitetu glavni su čimbenici
gospodarskog i socijalnog napretka. Ulaganjem u obrazovanje omogućava se stjecanje novih znanja i
vještina potrebnih za otvaranje novih radnih mjesta.
Jedan od velikih problema na tržištu rada je dugotrajna nezaposlenost, koja za sobom povlači
postupni gubitak znanja i vještina stečenih radom ili obrazovanjem, gubitak motivacije i aktiviteta, te
gubitak bilo kakve veze s tržištem rada. Takve karakteristike dugotrajno nezaposlene osobe nisu
prihvatljive na tržištu rada. Iz svih navedenih razloga i sukladno iskazanim potrebama na tržištu rada
Županija je u izvještajnom razdoblju provodila projekte poticanja zapošljavanja: usavršavanje za
poslove dizajnera/ice i programera/ke aplikacija za mobilne uređaje (15 polaznika), ECDL edukacija
(30 polaznika) te osposobljavanje za njegovateljice (12 polaznika) i računovođe za mala poduzeća (12
polaznika).
Iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za provođenje projekta poticanja
zapošljavanja u promatranom razdoblju izdvojeno je 201.024,96 kuna.
4.

POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ

4.1.

Aktivnosti u provedbi Programa ruralnog razvoja

Zbog važnosti Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2014. - 2020. godine, Župan
se i u ovom izvještajnom razdoblju nastavio aktivno uključivati u predstavljanje mjera iz Programa.
S ciljem informiranja poljoprivrednih gospodarstava o aktivnostima Osječko-baranjske
županije na različitim manifestacijama, a koje imaju za cilj informiranje i promicanje mjera iz
Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine Župan je u ovom
izvještajnom razdoblju u nastavio suradnji s tvrtkom "Katava" d.o.o. Osijek kroz objavu prigodnih
tekstova o navedenom u specijaliziranom časopisu "Nova Zemlja".
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4.2.

Aktivnosti uređenja poljoprivrednog zemljišta

Na području Osječko-baranjske županije nalazi se skoro 20% od ukupne površine
poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. U procesu otklanjanja postojećih prepreka vezanih
uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Županija već godinama ulaže
značajne napore u sređivanju imovinsko-pravnog stanja i uređenje zemljišnih parcela namijenjenih
poljoprivredi. U tom kontekstu nastavljena je politika sufinanciranja geodetsko-katastarske izmjere
poljoprivrednog zemljišta, provedba Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja
poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Županije, te provedbe drugih razvojnih projekata u
poljoprivredi.
U cilju nastavka provedbe geodetsko-katastarske izmjere na području Osječko-baranjske
županije i stvaranja potrebnih preduvjeta za sređivanje zemljišno knjižnog stanja i provedbe programa
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, Župan je u razdoblju izvještavanja potpisao
Ugovor o javnim uslugama obavljanja geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra
nekretnina na području Grada Našice za k.o. Martin i dijelove k.o. Pribiševci i k.o. Našice i Ugovor o
javnim uslugama za obavljanje geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina
području Općine Punitovci za k.o. Punitovci. Ukupna njihova financijska vrijednost iznosila je
5.485.073,70 kuna, od čega je Županija osigurala 30% odnosno 1.645.522,10 kuna, realizacijom
ugovora poslovi geodetsko-katastarskih usluga u svrhu izrade katastra nekretnina obavit će se na 3.023
ha.
U izvještajnom razdoblju Župan je zaključio Sporazume o sufinanciranje programa državne
izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Grada Đakova, općina
Đurđenovac, Semeljci i Viškovci, te su se osigurali preduvjeti za provedbu državne izmjere i katastra
nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na ukupnoj površini od oko 16.647 ha. Sufinanciranje
izmjere snosit će se u sljedećem omjeru:
1.
2.
3.

Državna geodetska uprava
Osječko-baranjska županija
Jedinice lokalne samouprave

40%,
30%
30%.

Ukupna vrijednost radova na 16.674 ha koji se planiraju provesti kroz dvadesetogodišnje
razdoblje prema zaključenim Sporazumima procjenjuje se na oko 41.617,500 kuna, a obveza
Županija iznosi 30% od tog iznosa odnosno 12.485.250,00 kuna.
Provedba Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim
zemljištem i vodama (NAPNAV) na području Osječko-baranjske županije, koja se već nekoliko
godina uspješno provodi u suradnji s Hrvatskim vodama nastavljena je i u drugoj polovici 2017.
godine. Hrvatske vode sufinanciraju izradu projektne dokumentacije temeljem godišnjih ugovora, tako
je u prethodnom izvještajnom razdoblju Župan potpisao nekoliko ugovora o sufinanciranju projektne
dokumentacije za pojedine sustave navodnjavana. Projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja
koji su veći od 200 ha, Hrvatske vode sufinanciraju s 80% sredstava, Županija osigurava preostalih
20% sredstava, dok za projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja koji su manji od 200 ha,
Hrvatske vode osiguravaju 50% sredstava, dok drugih 50% sredstava osigurava Županija.
Budući da Hrvatske vode sufinanciraju izradu projektne dokumentacije temeljem godišnjih
ugovora, u prethodnom izvještajnom razdoblju s Hrvatskim vodama zaključen je Ugovor o
sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, program izrade
projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije, prema
kojem ukupni iznos sufinanciranja projektne dokumentacije u 2017. godini iznosi 5.381.406,25 kune,
a prema njemu je Županija u obvezi osigurati iznos od 1.176.406,25 kune, a Hrvatske vode iznos od
4.205.000,00 kuna.
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Sukladno navedenom Ugovoru o sufinanciranju u ovom izvještajnom razdoblju
zaključio nekoliko ugovora vezanih uz nastavak projektiranja podsustava navodnjavanja
Viljevo, Kapelna, i Miholjački Poreč u okviru Sustava navodnjavanja Krašica. Tako
zaključio Ugovore o uslugama izrade detaljne projektne dokumentacije za posustave
Viljevo, Kapelna i Miholjački Poreč.

Župan je
Miholjacje Župan
Miholjac-

Također je Župan zaključio i Ugovor o uslugama izrade geodetskog projekta za crpnu stanicu
Šarkanj u okviru Sustava navodnjavanja Puškaš, kao i ugovor o njegovom prihvaćanju. Župan je
zaključio i Ugovor o uslugama revizije detaljne projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Dalj,
kao i Predugovor o priključenju na Sustav navodnjavanja Dalj, a koji će se zaključiti s budućim
korisnicima.
U cilju nastavaka projektiranja Sustava navodnjavanja Budimci-Krndija, Župan je zaključio
Ugovor o uslugama recenzije detaljne projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja BudimciKrndija, kao i Ugovor o uslugama izrade geodetskog elaborata za navedeni sustav navodnjavanja.
Postupajući u skladu sa Sporazumom o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava
navodnjavanja Baranja, Župan je zaključio s Hrvatskim vodama Prvi dodatak Ugovor o sufinanciranju
programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja za 2017. godinu, a kojim je samo izmijenjen prilog
1. navedenog Ugovora. Ukupna obveza Županije u sufinanciranju izgradnje ovoga sustava
navodnjavanja iznosila je 4.200.000,00 kuna, a Županija ga je sufinancirala s ukupnim iznosom od
4.110.190,75 kuna.
Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavljene su aktivnosti na pripremi potrebnih
dokumenata za ishođenje potvrda glavnog projekta, odnosno građevinskih dozvola za pojedine sustave
navodnjavanja. Tako je u srpnju 2017. godine ishođena građevinska dozvola za izgradnju Sustava
navodnjavanja Budimci-Krndija, te su u srpnju 2017. godine podneseni zahtjevi za izdavanje
građevinske dozvola za SN Dalj i SN Poljoprivredni institut Osijek, a čije ishođenje se očekuje u
sljedećem izvještajnom razdoblju. U ovom izvještajnom razdoblju Župan je održao sastanak s
predstavnicima Općine Ernestinovo i budućim krajnjim korisnicima Sustava navodnjavanja Mala
šuma-Velik vrt, radi zaključivanja predugovora o priključenju na navedeni sustav navodnjavanja, a
čije zaključivanje je uvjet za financiranje iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za
razdoblje 2014.-2020. Slijedom provedenih aktivnosti Općine Ernestinovo prikupljen je dovoljan broj
anketnih upitnika za pokrivenost obuhvata sustava navodnjavanja s predugovorima krajnjih korisnika,
a koji iznosi najmanje 70%, te će tijekom sljedećeg izvještajnog razdoblja Župan zaključiti
predugovore o priključenju krajnjih korisnika na SN Mala šuma -Velik vrt, a što je uviejt za prijavu na
natječaj za provedbu mjere 4.1.1. iz Programa ruralnog razvoja.

4.3.

Politika poticaja razvoja poljoprivrede

Budući da su se postojeće potpore u poljoprivredi sukladno Odluci o poticanju poljoprivrede i
ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine
("Županijski glasnik" broj 4/11., 4/12. i 7/13.) mogle odobravati samo do 31. prosinca 2015. godine,
potrebno je bilo utvrditi nove državne potpore koje se primjenjuju od 1. siječnja 2016. godine. Nove
državne potpore moraju biti usklađene s pravilima o državnim potporama i smiju se odobravati tek
nakon dobivenog pozitivnog mišljenja nadležnog tijela, odnosno Ministarstva poljoprivrede i
Europske komisije. Postupajući u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj
30/15.) koje uređuju državne potpore, a koje moraju biti usklađene i s pravilima Europske unije o
državnim potporama, Skupština Županije donijela je Odluku o mjerama potpora poljoprivredi i
ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije.
Temeljem navedene Odluke, a radi stvaranja pretpostavki za razvoj poljoprivrede i
unaprjeđenje ruralnog prostora, poticanje konkurentnosti poljoprivrede i postizanje održivog razvoja
ruralnog prostora, kao i drugih ciljeva utvrđenih poljoprivrednom politikom Republike Hrvatske,
Župan je u izvještajnom razdoblju, a temeljem objavljenih javnih poziva, odobrio 124 potpore u
ukupnom iznosu od 2.552.882,00 kuna kako slijedi:
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1. Potpora mladim poljoprivrednicima, za 1 korisnika potporu u ukupnom iznosu od 9.000 kuna,
2. Potpora oštećenicima u slučaju elementarne nepogode, za 2 korisnika potpore u ukupnom
iznosu 20.000,00 kuna,
3. Potpora za kontrolu plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima, za 16 korisnika u
ukupnom iznosu od 15.332,00 kune,
4. Potpora za istraživačke projekte u poljoprivredi, za 3 korisnika u ukupnom iznosu 299.500,00
kuna,
5. Potpora poljoprivrednicima za ulaganja u preradu poljoprivrednih proizvoda, za 19 korisnika u
ukupnom iznosu od 427.500,00 kuna,
6. Potpora za promotivne mjere u korist poljoprivredne proizvodnje, za 9 korisnika u ukupnom
iznosu od 50.000,00 kuna,
7. Potpora za sudjelovanje u programima kvalitete i stvaranja robne marke poljoprivrednih
proizvoda, za 4 korisnika u ukupnom iznosu od 89.000,00 kuna,
8. Potpora za manifestacije, za 54 korisnika u ukupnom od 420.550,00 kuna,
9. Potpora za uređenje ruralnog prostora, za 16 korisnika u ukupnom iznosu od 1.222.000,00
kuna.
Također u ovom izvještajnom razdoblju u cilju intenzivnijeg poticanja stočarske proizvodnje
Župan je sukladno odredbama Zakona o pristupu informacijama, utvrdio Nacrt Izmjene i dopuna
Programa potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za javnu
objavu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi javnosti.
Radi unapređenja pčelarske proizvodnje Župan je 6. prosinca 2017. zaključio Ugovor o
potpori male vrijednosti iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu Pčelarskoj udruzi
"Pčela" Našice u iznosu od 30.000,00 kuna, a radi očuvanja autohtone pasmine crne slavonske svinje i
unaprjeđenja svinjogojske proizvodnje 22. prosinca 2017. godine Ugovor o potpori male vrijednosti iz
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu Udruzi uzgajivača srne Slavonske svinje
Slavonije, Baranje i zapadnog Srijema "Fajferica" iznos od 5.000,00 kuna.
Također, radi stvaranja pretpostavki za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u
ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. te
ostvarivanja ciljeva iz Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj infrastrukturnih
sustava, razvoj ruralnog prostora i kontinentalnog turizma, kako bi se unaprijedila kvaliteta života u
ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak stanovništva u tim prostorima, a na temelju Odluke o
potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije, Župan je
tijekom ovoga izvještajnog razdoblja dodijelio potpore iz Proračuna Osječko-baranjske županije za
2017. godinu za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u ukupnom iznosu od 176.562,00 kuna.
U skladu s navedenim, Župan je tijekom izvještajnog razdoblja zaključio Ugovore o
sufinanciranju projektne dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike
Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. s općinama Čeminac, Đurđenovac i Ernestinovo.

4.4.

Zaštita poljoprivredne proizvodnje

Župan je vodio brigu i o zaštiti poljoprivrede od šteta nastalih uslijed elementarnih
nepogoda. Sagledavajući trenutno stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem nepovoljnih
vremenskih uvjeta olujnoga vjetra koji je dana 25. lipnja 2017. godine u večernjim satima zahvatilo
područje Grada Đakova k.o. Široko Polje, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba na obrtnim
sredstvima, dugogodišnjim nasadima, građevinama i opremi, a s obzirom na razmjer nastalih šteta koje
su prouzročile znatnije poremećaje u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost jedinice lokalne
samouprave da je sama otkloni bez pomoći, Župan je dana 3. srpnja 2017. godine proglasio stanje
elementarne nepogode na području Grada Đakova.
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Zbog nastanka nepovoljnih vremenskih uvjeta dugotrajne suše koja je zahvatila područje
Grada Donjeg Miholjca i Općine Podravska Moslavina, što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih
osoba na poljoprivrednim i povrtlarskim kulturama, Župan je dana 30. kolovoza 2017. godine
proglasio stanje elementarne nepogode na području Grada Donjeg Miholjca i Općine Podravska
Moslavina.
Sagledavajući stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem izrazito visokih temperatura i
dugotrajne suše koji su povezani sa nedostatkom vlage u tlu na području Osječko-baranjske županije,
što je izazvalo štete kod pravnih i fizičkih osoba na poljoprivrednim, povrtlarskim i voćarskim
kulturama, Župan je dana 14. rujna 2017. godine proglasio stanje elementarne nepogode na području
Osječko-baranjske županije osim za područje Grada Donjeg Miholjca te općina Antunovac, Čeminac,
Donja Motičina i Podravska Moslavina.

5.

TURIZAM

Jedna od značajnih mjera u ostvarivanju strateškog cilja razvoj konkurentnog gospodarstva
Županije je razvoj kontinentalnog turizma, posebno razvoj turizma u ruralnom prostoru Županije.
Kontinentalni turizam postaje sve značajniji dio turističke ponude ne samo Županije, nego i cijele
Republike Hrvatske, stoga Osječko-baranjska županija znatne napore ulaže u proširenje i
predstavljanje svoje turističke ponude. U našoj Županiji postoje sve pretpostavke za sustavni razvitak
ruralnog turizma, a što je značajan pokretač ekonomskog razvoja. Ruralni turizam postao je
najprepoznatljiviji posebni oblik turističkih usluga kojemu se u Slavoniji i Baranji daje veliki značaj
poglavito zbog kompleksnosti usluga i razvoja ruralnih područja. Važnost ruralnog turizma, prije
svega, ogleda su u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih
proizvoda, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, kao i predstavljanja tradicije i kulturne baštine,
jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Razvoj ruralnog turizma bazira se na održivom
razvoju.
U prethodnom izvještajnom razdoblju Župan je zaključio i Ugovor o izradi Master plana
turizma Osječko-baranjske županije s tvrtkom Horwath i Horwath Consulting Zagreb d.o.o. Zagreb.
Tijekom ovoga izvještajnog razdoblja Savjet za razvoj kontinentalnog turizma, kao županovo
savjetodavno tijelo održalo je nekoliko radionica i sastanaka s izrađivačem Master plana radi
razmatranja predloženih tematskih cjelina, te davanja primjedbi i u konačnici njihovog prihvaćanja.
Tijekom prethodnog razdoblja Skupština Županije donijela Master plana turizma Osječko-baranjske
županije.
U cilju unaprjeđenja i razvoja vinskog turizma na području Županije, kao i održivosti Projekta
Wine Tour, u ovom izvještajnom razdoblju Župan je odobrio financijska sredstva Turističkoj
zajednici Županije za rad informatora u vinotekama. Informatori se, osim rada u vinotekama,
uključuju u organizaciju lokalnih manifestacija i promocija Osječko-baranjske županije na sajmovima
i posebnim prezentacijama.
Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi
na ostvarivanje strateškog cilja razvoja konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma,
temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije, Župan je
u izvještajnom razdoblju odobrio potpore u ukupnom iznosu 593.100,00 kuna kako slijedi:
za ulaganja u razvoj i unaprjeđenje ruralnog turizma na području Osječko-baranjske
županije za 23 korisnika iznos od 358.700,00 kuna,
za autohtonu eno i gastro ponudu na području Osječko-baranjske županije za 12 korisnika
iznos od 80.300,00 kuna i
za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama za 22 korisnika iznos od 154.100,00
kuna.
U navedenom razdoblju su nastavljene aktivnosti vezano uz donošenje Operativnog plana
razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije. Nakon što je sukladno kriterijima Programa razvoja
cikloturizma na kontinentu u 2017., dana 18. svibnja 2017. godine sa Ministarstvom turizma potpisan
Ugovor br. 12/2017. CKL o sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja
cikloturizma na kontinentu u 2017. kojim su odobrena sredstva Županiji za izradu Operativnog plana
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razvoja cikloturizma u iznosu od 63.000,00 kuna te 287.000,00 kuna za ostale aktivnosti. U ovom
izvještajnom razdoblju nakon provedenog postupka Župan je s tvrtkom Rencon d.o.o. iz Osijek,
zaključio Ugovor o izradi operativnog plana razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije sa
standardima.
Sukladno Programu razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017. i Javnom pozivu Ministarstva
turizma za dodjelu bespovratnih sredstava, Operativni plan razvoja cikloturizma Županije sa
standardima smatra se donesenim i usvojenim kada ključni dionici potpišu sporazum o njegovoj
provedbi, slijedom navedenog Župan je utvrdio tekst Sporazuma o suradnji svih dionika na provedbi
Operativnog plana cikloturizma, a koji su potpisali svi dionici. S obzirom na veliki broj aktivnosti
koje su predviđene Ugovorom a koje nije bilo moguće izvršiti u zadanom roku, dana 20. studenog
2017. godine, župan je potpisao s Ministarstvom turizma Aneks I Ugovora br. 12/2017. CKL o
sufinanciranju sukladno uvjetima i kriterijima Programa razvoja cikloturizma na kontinentu u 2017.
godini, a u prosincu 2017. godine potpisao je Aneks II Ugovoru broj 12/2017. CKL kojim je rok
izvještavanja o svim provedenim aktivnostim produljen do 25. siječnja 2018. godine.
Prema odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj 25/13. i
85/15.), kao i Kodeksu savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja zakona,
drugih propisa i akata ("Narodne novine" broj 140/09.), te budući da je Operativni plan razvoja
cikloturizma dokument na temelju kojeg bi se trebao razvijati cikloturizam na području Osječkobaranjske, Župan je utvrdio tekst Operativnog plana razvoja cikloturizma na području Osječkobaranjske županije za koji je proveden postupak savjetovanja sa zainteresiranom javnošću, od 6. do 20.
prosinca 2017. godine.
Potporu promoviranju tradicijske i kulturne baštine te potencijala od značaja za razvoj turizma
Župan je dao podržavajući brojne manifestacije organizirane na lokalnim razinama na području
Županije. Održano je niz manifestacija koje imaju za cilj promicanje kontinentalnog, odnosno ruralnog
turizma kao što su: Bizovačke ljetne večeri, Akademija blata-Karanac, Miholjačko sijelo, Đakovački
vezovi, Osječko ljeto kulture, Osječke ljetne noći, Olimpijada starih športova-Brođanci, Slama festBeli Manastir, Osječke ljetne noći, Konjička lovačka svečanost Sv. Hubert - Ergela Đakovo, Božićni
bal lipicanaca u Ergeli Đakovo, Đakovo, Jesen u Baranji, Belišćanska zlatna jesen, Etno susreti, Bilje,
Ribarski dani-Kopačevo, Wine & Bike Tour-Erdut, Dani slavonske šume-Našice, Dani prvog
hrvatskog piva-Osijek, Žito Challenge Cup, Vinski maraton-Zmajevac, Večer vina i umjetnosti u
Osijeku, Advent u Osijeku, WineOs Osijek, 25.slavonski biennale u Muzeju likovnih umjetnosti u
Osijeku, HKUD Osijek 1862.- Božićni i godišnji koncert.
Sudjelovanje na različitim manifestacijama pruža mogućnosti za predstavljanje naših
turističkih potencijala. Jedna od manifestacija na kojoj smo po peti put predstavili bogatstvo naše eno
i gastro ponude je "Dani vina otoka Krka" u Vrbniku. Ovogodišnja manifestacija otvorena je 25.
kolovoza 2017. godine.
I lovstvo je dio turističke ponude Županije, stoga je Župan u ovom izvještajnom razdoblju
temeljem Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije
odobrio 42 potpore i to za korisnike potpora, kako slijedi:
za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, odobreno za 10 korisnika iznos potpore od
155.230,00 kuna,
za unaprjeđenje lovne infrastrukture i nabava opreme za sprječavanje šteta od divljači,
odobreno je za 6 korisnika iznos potpore od 22.675,00 kuna,
za ozakonjenje lovačkih kuća, odobreno za 3 korisnika iznos potpore od 15.160,00 kuna,
za sudjelovanje na manifestacijama, odobreno za 3 korisnika iznos potpore od 40.030,00
kuna,
za unošenje divljači u zajednička lovišta, odobreno za 10 korisnika iznos potpore od
36.600,00 kuna,
za pokriće troškova isplate šteta od divljači, odobreno za 10 korisnika iznos potpore od
73.657,00 kuna,
28

U ovom izvještajnom razdoblju Župan je Skupštini uputio na usvajanje Odluku o dopunama
Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2016.-2020. i
Odluku o dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske
županije, a u cilju provođenja novih mjera za unaprjeđenje lovstva.

6.

ENERGETIKA I ODRŽIVI RAZVOJ

Na temelju potpisane Energetske povelje u okviru projekta Sustavno gospodarenje energijom
u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj, nastavljeno je s daljnjim aktivnostima prema
projektu osiguravanja energetske učinkovitosti u objektima u vlasništvu Županije odnosno u objektima
ustanova na kojima Županija ima osnivačka prava izgradnjom i održavanjem informacijskog sustava
o potrošnji energenata u objektima javne namjene. Zadužene osobe uspješno popisuju mjesečnu,
ali i tjednu potrošnju, uz stalno savjetovanje i pomoć stručnih osoba iz Upravnog odjela za
gospodarstvo i regionalni razvoj. Popisani su svi objekti, njihove površine, tipovi grijanja i te se
vrijednosti unose u registar. Putem Informacijskog sustava za gospodarenje energijom (ISGE)
kontinuirano on-line prati se potrošnja energije i ima uvid u potrošnju u svim objektima. Svaki
korisnik ima svoju korisničku šifru za unos podataka. Na ovaj način stvoren je registar koji daje
podatke o potrošnji svakog objekta te kao takav čini dobru osnovu za donošenje poslovnih odluka o
tome u kojim objektima su potrebna dodatna ulaganja te kakvi su očekivani učinci ulaganja. Sustavno
gospodarenje energijom tako je postalo osnovom za planiranje te racionalnije raspolaganje
proračunskim sredstvima.
Tijekom izvještajnog razdoblja Osječko-baranjska županija je donijela rješenja o financiranju
energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata za 2 objekta koji su u vlasništvu ustanova nad
kojima Županija ima osnivačka prava. Za izradu navedenih certifikata Županija je izdvojila 20.000,00
kuna.
Temeljem Poziva na dostavu projektnih prijedloga Energetska obnova zgrada i korištenje
obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja koji je
objavilo Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja Županiji je odobreno 19 projekata i to za:
Osnovnu školu Dalj, Osnovnu školu Ladimirevci,Srednju školu Isidora Kršnjavog Našice, Osnovnu
školu Ivane Brlić Mažuranić Koška, Osnovnu školu Miroslava Krleže, Čepin, Osnovnu školu
"Hrvatski sokol", Podravski Podgajci, PŠ Črnkovci, Drugu srednju školu Beli Manastir, Osnovnu
školu Matije Petra Katančića Valpovo, Osnovnu školu Milka Cepelića Vuka, Osnovnu školu
Vladimira Nazora Feričanci, Osnovnu školu Čeminac, PŠ Kozarac, Gimnaziju A.G.Matoša, Đakovo,
Osnovnu školu Vladimir Nazor Čepin, Osnovnu školu Josipa Kozarca Semeljci, Osnovnu školu
Zmajevac PŠ Kotlina, Osnovnu školu Zmajevac PŠ Novi Bezdan, Graditeljsko-geodetsku školu
Osijek, Osnovnu školu Šećerana PŠ Petlovac i Osnovnu školu Ante Starčevića Viljevo PŠ Kapelna.
Realizacijom ovih projekata obnovit će se vanjske ovojnice zgrada škola, zamijeniti vanjska
stolarija, zamijeniti primarni energent, ugraditi termostatski ventili i zamijeniti rasvjetna tijela, a sve
sukladno projektima svake škole pojedinačno.
Ukupna vrijednosti ovih projekata je 62.107.562,04 kuna, od čega je sufinanciranje
Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja u iznosu 34.716.918,55 kuna, a Osječko-baranjske
županije u iznosu od 27.390.643,49 kuna.
Osječko-baranjska županije osigurala je u svom Proračunu potrebna sredstva za sufinanciranje
navedenih projekata. U cilju racionalnog trošenja vlastitih proračunskih sredstava Osječko-baranjska
županija je za svoj udio sufinanciranja aplicirala prema Javnom pozivu za dodjelu sredstava Fonda za
sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2017. godinu Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova EU.
Sufinanciranje od strane Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije je za ovih
19 projekata odobreno u iznosu od 17.930.613,47 kuna.
Slijedom navedenog za realizaciju ovih 19 projekata sufinanciranje Osječko-baranjske
županije iznosi 9.460.030,02 kuna.
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U tijeku je priprema za provođenje postupaka javne nabave.
Godišnjim planom energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za 2017.
godinu predviđeno je financiranje izrade projektne dokumentacije za zgrade javne namjene na
području Osječko-baranjske županije. S obzirom da je za provedbu projekata s Fondom ili nekom
drugom nadležnom institucijom osnovni preduvjet za prijavu na natječaje izrađena projektna
dokumentacija, Županija je u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine financirala izradu
projektne dokumentacije za 20 zgrada javne namjene u iznosu od 943.250,00 kuna.
Osječko-baranjska županija pokrenula je u prosincu 2016. godine kreditnu liniju "Kreditiranje
energetske obnove višestambenih zgrada". Ovim Projektom predviđen je kreditni potencijal u iznosu
od 20.000.000,00 kuna koji će plasirati poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava, kamatna stopa do
5% za cijelo vrijeme trajanja kredita, na rok otplate kredita do deset godina, rok iskorištenja kredita do
12 mjeseci od dana sklapanja ugovora o kreditu. Najniži iznos kredita je 20.000,00 kuna, a najviši
iznos kredita je 2.000.000,00 kuna.
Putem ovog projekta suvlasnicima višestambenih zgrada omogućuje se ishođenje povoljnih
kreditnih sredstava za obnovu zgrada, te u konačnici smanjenje troškova za grijanje i hlađenje.
Osječko-baranjska županija subvencionira kamatu s 2%. Osim Županije, u dodatnu subvenciju kamate
uključili su se gradovi Beli Manastir s 2%, Belišće s 1%, Đakovo s 1% i Osijek s 1%.
Održano je 7 sjednica Povjerenstva za provedbu projekta "Kreditiranje energetske obnove
višestambenih zgrada" i prihvaćena su 22 kreditna zahtjeva u iznosu od 6.657.466,68 kuna koja su
proslijeđena u banke na dalju obradu te je do sada u bankama odobreno 9 kreditnih zahtjeva u iznosu
od 2.570.611,38 kuna.
U okviru aktivnosti Župana u području zaštite okoliša, u studenom 2017. godine Župan je
predložio Skupštini Osječko-baranjske županije razmatranje i prihvaćanje Informacije o stanju i
programima razvitka Parka prirode Kopački rit u 2016. godini, koju je Skupština prihvatila 19.
prosinca 2017. godine.
U području zaštite okoliša i prirode djelatnost Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu
okoliša i prirode najvećim dijelom se odnosi na: rješavanje upravnih stvari, utvrđivanje posebnih
uvjeta u postupcima izdavanja akata za gradnju i unos podataka o stanju okoliša na području Osječkobaranjske županije u bazu pod nazivom "Registar onečišćavanja okoliša – ROO", koju vodi Hrvatska
agencija za okoliš i prirodu u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske, a koji
u Osječko-baranjskoj županiji trenutno ima 553 aktivna korisnika.
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode prati realizaciju uspostave
cjelovitog sustava gospodarenja otpadom i izgradnju Regionalnog centra za gospodarenje otpadom
koji se provodi putem regionalnog trgovačkog društva EKOS d.o.o. za gospodarenje otpadom.
Druga polovina 2017. godine nije obilježena konkretnim aktivnostima na realizaciji projekta
RCGO Orlovnjak, jer su kroz svo vrijeme vođene rasprave o načinu realizacije Centra na razini
Ministarstva. U ovom izvještajnom razdoblju održan je jedan radni sastanak s resornim ministrom.
Župan se i pisano obraćao i tim putem zatražio od Ministra žurno pokretanje postupka s obzirom na
moguće posljedice kašnjenja ili neizvršavanja projekta. Na žalost, krajem 2017. godine, u kontinuitetu je
proteklo šest godina a da se nije značajno pomaklo u realizaciji projekta. Aktivnosti koje je resorno
Ministarstvo započelo u studenom i prosincu mogu biti garancija razvoja projekta u 2018. godini.
Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek definiran
je Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Strategijom prostornog razvitka Republike
Hrvatske. U okviru ovog projekta trebalo je izgraditi branu, postrojenje za proizvodnju električne
energije te brodsku prevodnicu. Na ovaj način, projekt bi imao dvojnu funkciju: funkciju u okviru
sustava navodnjavanja te energetsku funkciju. U cilju nastavka aktivnosti na realizaciji ovog projekta
Osječko-baranjska županija je s Hrvatskim vodama, Hrvatskom elektroprivredom, Ministarstvom
poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatskim autocestama 2006. godine inicirala
pokretanje aktivnosti na realizaciji ove investicije, koja ima strateški karakter ne samo za Osječkobaranjsku županiju, nego i za Republiku Hrvatsku u cijelosti. Do sada je uloženo ukupno 8.748.550,00
kuna za dokumentaciju (Studija opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog
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hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek u vrijednosti od 4.867.800,00 kuna,
Studija utjecaja VHS Osijek na podzemne vode u zaobalju u iznosu od 500.000,00 kuna, Stručna
revizija Studija opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog hidrotehničkog
sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek u vrijednosti od 906.250,00 kuna i Studija o utjecaju
Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš i
ekološku mrežu u vrijednosti od 2.474.500,00 kuna). U tijeku su aktivnosti na izradi Studije utjecaja
na okoliš u okviru koje je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša potrebno odrediti nositelja zahvata, ali
unatoč nastojanjima Osječko-baranjske županije to pitanje do danas nije riješeno.
U razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine isplaćeno je iz Proračuna Osječkobaranjske županije osnovnim i srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije 66.153,52
kuna za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada javne namjene.

7.

PROMET

U tijeku je donošenje Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječkobaranjske županije koji je financiran u sklopu operativnog programa promet 2007.-2013. i poziva
pod nazivom: "Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane
mobilnosti - OP Promet 2007. - 2013." Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13. i
78/15.) propisano je, između ostalog, da se za strategije, planove i programe koji se donose na
područnoj (regionalnoj) razini za područje prometa obavezno provodi strateška procjena utjecaja
strategije, plana ili programa na okoliš. Nastavno, u skladu s člankom 63. stavak 1. Zakona o zaštiti
okoliša županija provodi postupak strateške procjene utjecaja Masterplana na okoliš, koji, sukladno
članku 4. stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine"
broj 64/08., u daljnjem tekstu: Uredba) započinje donošenjem odluke župana. Postupak strateške
procjene za Masterplan, temeljem članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša, provodi Upravni odjel
za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije kao tijelo nadležno za promet. 26.
siječnja 2016. godine Župan Osječko-baranjske županije donio je Zaključak o započinjanju postupka
strateške procjene utjecaja Masterplana na okoliš. Temeljem navedenog Zaključka 2. veljače 2016.
godine započet je postupak određivanja sadržaja Strateške studije utjecaja na okoliš Masterplana i
donesena je Odluka o sadržaju strateške studije. Temeljem provedenog postupka nabave izabran je
ovlaštenik za izradu strateške studije tvrtka OIKON d.o.o. Institut za primijenjenu ekologiju koji je
započeo s izradom strateške studije. 5. listopada 2016. godine donesena je Odluka o upućivanju
Strateške studije o utjecaju na okoliš Masterplana Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i Nacrta
prijedloga Masterplana na javnu raspravu. Javna rasprava trajala je od 17. listopada do 17. studenog
2016. godine. Nakon provedene javne rasprave izrađen je konačni prijedlog Masterplana kao i
konačne mjere zaštite okoliša i program praćenja stanja okoliša vezano za Masterplan. Prije
upućivanja prijedloga Masterplana Skupštini Osječko-baranjske županije na donošenje obaveza je
pribaviti mišljenje Ministarstva zaštite okoliša i prirode. Mišljenje je zatraženo 19. prosinca 2016.
godine. 2. veljače 2017. godine zaprimljen je dopis Ministarstva zaštite okoliša i energetike od 19.
siječnja 2017 godine u kojem je dano mišljenje u postupku javne rasprave na Stratešku studiju o
utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije i Nacrt
prijedloga Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske županije (izvan roka).
Cijeneći stručnost i autoritet Ministarstva zaštite okoliša i energetike sve primjedbe iz dostavljenog
Mišljenja uzete su u obzir. Izvješće o provedenoj javnoj raspravi je u tom smislu dopunjeno, a
Strateška studija o utjecaju na okoliš Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječkobaranjske županije izmijenjena je s skladu s naputcima navedenima u Mišljenju. 15. veljače 2017.
godine Ministarstvu zaštite okoliša i energetike dostavljeni su izmijenjeni Strateška studija o utjecaju
na okoliš i Nacrt prijedloga Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske
županije i ponovo je zatraženo mišljenje Ministarstva. 10. travnja 2017. godine poslana je požurnica
Ministarstvu vezano uz davanje traženog mišljenja. S obzirom kako ni nakon požurnice mišljenje
Ministarstva nije dostavljeno 14. srpnja 2017. godine poslana je požurnica ministru Ćoriću. Nakon
pribavljenog mišljenja, nacrt konačnog prijedloga Masterplana bit će upućen Skupštini Osječkobaranjske županije na donošenje.
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Prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije organiziran
je u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnikom o dozvolama za obavljanje
linijskog prijevoza putnika. Županijski linijski prijevoz putnika na području Županije obavljaju
Panturist d.d. Osijek, Čazmatrans - Nova d.o.o. i Čazmatrans Promet d.o.o., Gradski prijevoz putnika
d.o.o. Osijek i Autoprometno poduzeće d.d. Požega, a na temelju dozvola koje su navedenim
prijevoznicima izdane s rokom važenja do pet godina od datuma izdavanja. Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj u 2017. godini izdao je 85 dozvola za obavljanje županijskog
linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu, od toga su Autoprometnom poduzeću
d.d. sa Autotransom d.o.o. izdane 4 dozvole, Gradskom prijevozu putnika d.o.o. izdano je 7 dozvola,
Autoprometnom poduzeću 62 dozvole i Panturistu d.d. izdano je 12 dozvola. Nadalje, odobreno je 23
izmjena voznog reda na županijskim linijama. Temeljem inspekcijskog nadzora Ministarstva
pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave prometne inspekcije, Službe inspekcije cestovnog
prometa i/ili zahtjeva prijevoznika u izvještajnom razdoblju Autoprometnom poduzeću d.d. ukinuto
je 135 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom
prometu. Izdana su 165 rješenja o zajedničkom obavljanju prijevoza putnika.

8.

ZADOVOLJAVANJE KOMUNALNIH POTREBA

Osječko-baranjska županija svake godine, vodeći brigu o potrebama jedinica lokalne
samouprave i uravnoteženom razvoju cjelokupnog područja Županije, u svom Proračunu osigurava
financijska sredstva za pomoć jedinicama lokalne samouprave u realiziranju projekta izgradnje ili
obnove komunalne infrastrukture. U 2017. godini u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca Proračunu
Osječko-baranjske županije osigurana su sredstva za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave
te su odobrene financijske potpore za projekte, kako slijedi:
Namjena

Osigurana sredstva
u 2017. god. (u kn)

Ulaganja u komunalnu, društvenu
i povezanu infrastrukturu za
podizanje kvalitete života
stanovnika

2.200.000,00

Isplaćena sredstva u
razdoblju 12. lipnja do 31.
prosinca 2017. godine
2.200.000,00

Tijekom izvještajnog razdoblja pokrenut je projekt rekonstrukcije atletske staze sportskih
igrališta srednjih škola u Đakovu, proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova i
stručni nadzor. Vrijednost projekta je 608.681,30 kuna (598.481,30 kuna za radove i 10.200,00 kuna
za nadzor). Projekt je završen.
Osječko-baranjska je u 2017. godini imala samo jedan poziv za dodjelu pomoći za sanaciju
obnovu ili izgradnju sakralnih objekata na području Osječko-baranjske županije u veljači, kroz koji je
odobrena pomoć za 74 sakralna objekata u ukupnoj vrijednosti od 500.000,00 kuna. Tijekom
predmetnog razdoblja nije bilo novog javnog poziva.
9.

ZDRAVSTVO

Imajući u vidu značenje zdravstvene zaštite i problematiku koja prati pružanje zdravstvene
zaštite stanovništvu, posebice u uvjetima teške financijske situacije u području zdravstva i nedostatka
kadrova te stalnih reformi sustava, Župan se uključivao u sve aktivnosti u području zdravstva u
okvirima nadležnosti Županije ili za čije rješavanje Županija ima interes. U tom sklopu pratio je
poslovanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija, analizirao financijsko
stanje, predlagao i poduzimao mjere za poboljšanje stanja, za bolju dostupnost i kvalitetu usluge
korisnicima. S tim u svezi kontaktirao je s ravnateljima zdravstvenih ustanova na području Županije,
po potrebi se obraćao resornom ministarstvu, drugim državnim institucijama i ustanovama (primjerice
Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.) te poduzimao druge mjere radi ostvarivanja zacrtane
politike.
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9.1.

Ulaganje u tekuće i investicijsko održavanje te kapitalne projekte zdravstvenih ustanova

Odlukom o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim
ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini utvrđen je iznos od
21.075.571,00 kuna, od toga za tekuće i investicijsko održavanje za zdravstvene ustanove čiji je
osnivač Osječko-baranjska županija (domove zdravlja Osijek, Đakovo, Valpovo, Donji Miholjac,
Našice i Beli Manastir, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, Zavod za hitnu
medicinu Osječko-baranjske županije, Polikliniku SUVAG i Opću bolnicu Našice) od 4.826.088,00
kuna, a utrošeno je 4.822.734,30 kuna.
Istom Odlukom za kapitalna ulaganja predviđen je iznos od 14.278.114,35 kuna, a utrošeno je
14.234.428,09 kuna. Nadalje, za informatizaciju je planiran je iznos od 1.971.368,65 kuna, a utrošeno
je 1.968.538,08 kuna.
Dakle, od ukupno osiguranih sredstava za 2017. godinu realizirano je 99,76% ukupnog
iznosa, odnosno 21.025.700,47 kuna.
Treba istaknuti značajnija kapitalna ulaganja kao što su nabavka 1 vozila za patronažu
vrijednosti 70.600,00 kuna (za Dom zdravlja Našice), nabavka 6 vozila za hitnu medicinu vrijednosti
2.500.000,00 kuna za potrebe Zavoda za hitnu medicinu, nabavka 3 vozila za rad timova Službe za
epidemiologiju, Službe za mikrobiologiju i Službe za školsku medicinu Zavoda za javno zdravstvo
ukupne vrijednosti 237.500,00 kuna, nabavka 3 dentalne stolice (za Dom zdravlja Osijek 2 kom i Dom
zdravlja Valpovo 1 kom) ukupne vrijednosti 390.925,00 kune, nabavka UZV aparata za internu
medicinu vrijednosti 243.750,00 kuna za potrebe Doma zdravlja Đakovo, nabavka ortopan tomograma
vrijednosti 239.875,00 kuna za potrebe Doma zdravlja Osijek, nabavka biokemijskog analizatora
vrijednosti 246.250,00 kuna za potrebe Doma zdravlja Beli Manastir, nabavka uređaja za
ultraljubičastu vodu vrijednosti 161.345,48 kuna za potrebe Zavoda javno zdravstvo te nabavke CT
uređaja ukupne vrijednosti 2.903.750,00 kuna (1.903.750,00 kuna sufinancirano iz Državnog
proračuna) i digitalnog mamografa ukupne vrijednosti 1.087.500,00 kuna za potrebe radiologije, zatim
EEK-a uređaja vrijednosti 234.036,88 kuna za potrebe poliklinike te respiratora za JIL vrijednosti
230.051,25 kuna i to sve u Općoj bolnici Našice.
Također treba istaknuti izgradnju zgrade fizijatrije sa specijalističkim ordinacijama u Domu
zdravlja Beli Manastir za koju je u 2017. godini utrošeno 2.087.259,49 kune (ukupna vrijednost
investicije bez opreme iznosi 5.090.356,86 kuna), te izgradnju nove zgrade zdravstvene stanice Doma
zdravlja Našice u Donjoj Motičini za koju je u 2017. godini utrošeno 1.145.648,51 kuna (ugovorena
ukupna vrijednost investicije u 2017. godini bez opreme iznosi oko 1.165.000,00 kuna).
9.2.

Financijsko stanje i pomoć zdravstvenim ustanovama

Kontinuirano se kroz mjesečna izvješća prati financijsko poslovanje zdravstvenih ustanova
kojima je Županija osnivač, analizira stanje i poduzimaju određene mjere.
U Proračunu Županije u svrhu financijske pomoći zdravstvenim ustanovama planirana su
sredstva u iznosu od 5.913.646,01 kuna, a ona su planirana iz dobiti ljekarničkih ustanova i
koncesijske naknade za obavljanje zdravstvenih djelatnosti na temelju koncesije.
Župan je donio Rješenje temeljem Zakona o ustanovama o uplati dijela dobiti Ljekarni
Osječko-baranjske županije iskazane po završnom računu za 2016. godinu u iznosu od 1.000.000,00
kuna na račun Županije u svrhu obavljanja i razvoja djelatnosti drugih ustanova čiji je Županija
osnivač (Ljekarna je u 2016. godini ostvarila dobit od 4.000.451,22 kune nakon oporezivanja). Iz
sredstava koncesijske naknade planirana su sredstva za pomoć zdravstvenim ustanovama u iznosu od
4.913.646,01kuna.
Svojim rješenjima Župan je u promatranom razdoblju odobrio financijsku pomoć zdravstvenim
ustanovama kako slijedi:
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-

Domu zdravlja Osijek 1.487.000,00 kuna za troškove nabave digitalnog mamografa,
Zavodu za hitnu medicinu OBŽ 1.000.000,00 kuna za nabavku 3 vozila za hitnu pomoć,
Domu zdravlja Našice 100.000,00 kuna za završetak izgradnje ambulante u Donjoj Motičini,
za financiranje dijela troškova specijalističkog usavršavanja u 2017. godini temeljem rješenja
Župana isplaćena je pomoć zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 2.029.478,00
kuna. Za svaku pojedinu specijalizaciju isplaćen je puni iznos troškova koje nije financirao
HZZO, i to: domovima zdravlja Osijek (500.406,00 kuna za 12 specijalizacija), Beli Manastir
(141.305,00 kuna za 5 specijalizacija), Đakovo (904.821,00 kuna za 7 specijalizacija), Našice
(153.149,00 kuna za 1 specijalizaciju), Donji Miholjac (206.237,00 kuna za 2 specijalizacije) i
Valpovo (123.260,00 kuna za 2 specijalizacije - 1 specijalizantica na trudničkom bolovanju).
Važno je reći da je sve navedene specijalizacije odobrilo Ministarstvo zdravlja, da su neke
djelomično financirane od strane HZZO-a, a da HZZO neke nije uopće prihvatio financirati,
iako je nedostatak liječnika specijalista gotovo u svim specijalističkim granama snažno
naglašen, posebno u današnje vrijeme kada značajan dio liječničkog kadra odlazi u
inozemstvo.

U prethodnom razdoblju 2017. godine Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije
odobreno je 175.155,08 kuna za nabavku kupovine i montaže 9 AVD uređaja.
Dakle, zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija isplaćena je financijska pomoć u
2017. godini u ukupnom iznosu od 4.791.633,08 kuna.
Preostala sredstva prenose se za istu namjenu u 2018. godinu.
Osječko-baranjska županija je s Ministarstvom zdravstva sklopila ugovore o načinu utroška
namjenskih financijskih sredstava temeljem kojih su joj doznačena sredstva isključivo za podmirivanje
dospjelih obveza po ročnosti prema dobavljačima lijekova, potrošnog i ugradbenog medicinskog
materijala Opće bolnice Našice. Osječko-baranjskoj županiji doznačena su sredstva u ukupnom iznosu
od 5.629.644,00 kuna (temeljem Ugovora od 13. prosinca 2017. godine u iznosu od 3.629.644,00
kune, te Ugovora od 28. prosinca 2017. godine u iznosu od 2.000.000,00 kuna). Sredstva su odmah
prenesena na račun Opće bolnice Našice kako bi se namjenski utrošila.
9.3.

Pripajanje ljekarničke jedinice Doma zdravlja Valpovo Ljekarnama Osječko-baranjske
županije

Upravno vijeće Doma zdravlja Našice na sjednici održanoj 3. srpnja 2017. godine donijelo je
Zaključak kojim izražava suglasnost s pokretanjem postupka preuzimanja Ljekarne u Đurđenovcu od
strane Ljekarni Osječko-baranjske županije. U obrazloženju za donošenje ovog Zaključka navedeno je
da je magistar farmacije koji je obavljao ljekarničku djelatnost u Đurđenovcu u zakupu prostora Doma
zdravlja Našice otišao u mirovinu i da sukladno rješenju ministra zdravstva ljekarničku djelatnost
ubuduće treba organizirati Dom zdravlja Našice. Međutim, Dom zdravlja Našice zbog nedostatka
magistara farmacije na tržištu rada nikako nije mogao osigurati zapošljavanje čak dvojice magistara
farmacije i osigurati dvosmjenski rad ljekarne u Đurđenovcu jer u ovom mjestu rade 4 tima liječnika
obiteljske medicine i to po dva u svakoj smjeni. Stoga je odlučeno da se pokrene postupak izdvajanja
ljekarničke jedinice u Đurđenovcu iz sastava Doma zdravlja Našice i pripajanja Ljekarnama Osječkobaranjske županije.
Slijedom toga, na prijedlog Župana Skupština Osječko-baranjske županije donijela je 20.
srpnja 2017. godine odluku temeljem koje se ljekarnička jedinica Doma zdravlja Našice u Đurđenovcu
izdvaja iz Doma zdravlja Našice i pripaja Ljekarnama Osječko-baranjske županije. Ljekarne Osječkobaranjske županije nastavljaju obavljati ljekarničku djelatnost u prostoru u kojem se djelatnost i do
tada obavljala te preuzimaju radnike Doma zdravlja Našice koji su obavljali ljekarničku djelatnost u
toj ljekarničkoj jedinici i radnike koji obavljaju druge djelatnosti u svrhu obavljanja ljekarničke
djelatnosti s danom kada to svojim rješenjem o ispunjavanju uvjeta za obavljanje djelatnosti na toj
lokaciji od strane Ljekarni Osječko-baranjske županije utvrdi nadležno ministarstvo.
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Postupkom izdvajanja ljekarničke jedinice Doma zdravlja Našice u Đurđenovcu i pripajanja
Ljekarnama Osječko-baranjske županije Županija, kao osnivač ovih zdravstvenih ustanova,
primjenjuje istovrstan pristup sustavu u organizaciji ljekarničke djelatnosti na svome području čime se
postiže bolja održivost i konkurentnost na tržištu ljekarničkih usluga.
U tijeku je ishođenje rješenja Ministarstva zdravstva kojim se utvrđuje ispunjavanje uvjeta za
početak rada ljekarničke jedinice u sastavu Ljekarni srce Ljekarni Osječko-baranjske županije.
9.4.

Projekti financirani ili sufinancirani sredstvima europskih fondova

Odlukom Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU o financiranju projektnog prijedloga
"Dostupnija Primarna zdravstvena zaštita na području cijele OBŽ" od 28. studenog 2017. godine
Osječko-baranjskoj županiji dodijeljena su sredstva u ukupnom iznosu od 20.029.166,70 kuna.
Županija je osigurala dodatnih 3.534.558,84 kuna (15% ukupne vrijednosti Projekta). Iz sredstava
osiguranih za provedbu Projekta financirat će se infrastrukturni radovi u domovima zdravlja te će se
nabavljati oprema za domove zdravlja i koncesionare na način kako je to predviđeno Pozivom na
dostavu projektnih prijedloga Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU i Projektom Županije za
koji su odobrena sredstva.
Dana, 1. prosinca 2017. godine potpisan je na sjednici Vlade Republike Hrvatske u Osijeku
Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskih i investicijskih
fondova u financijskom razdoblju 2014. - 2020. KK.08.1.1.02.0015 "Dostupnija primarna zdravstvena
zaštita na području cijele OBŽ". Danom potpisivanja Ugovora započela je i provedba Projekta.
Svrha Poziva je poboljšanje pristupa kvalitetnoj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj razini, prije
svega u izoliranim i depriviranim područjima, čime će se smanjiti broj upućivanja pružatelja primarne
zdravstvene zaštite u bolnice u tim područjima za najmanje 15%, jer će se na razini primarne
zdravstvene zaštite omogućiti više dijagnostičkih i terapeutskih postupaka.
Predmet Poziva je poboljšati uvjete za potrebe pružanja usluga primarne zdravstvene zaštite u
domovima zdravlja i kod koncesionara primarne zdravstvene zaštite putem ulaganja u opremu i
infrastrukturna ulaganja.
Dozvoljene aktivnosti podijeljene su u dvije grupe:
1. Grupa 1 - Kupovina opreme kojom se doprinosi proširenju usluge primarne zdravstvene
zaštite u prihvatljivom području te doprinosi smanjenju upućivanja pružatelja primarne zdravstvene
skrbi u bolnice,
2. Grupa 2 - Manji infrastrukturni zahvati na domovima zdravlja, kako bi se uskladili s
Pravilnikom o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za
obavljanje zdravstvene djelatnosti.
Predviđeno trajanje ovog projekta je 30 mjeseci, od 1. prosinca 2017. godine do 1. lipnja 2020.
godine.
Nadalje, s ciljem stvaranja zalihe kvalitetnih projekata i jačanja apsorpcijskih kapaciteta
regionalne i lokalne razine za korištenje sredstava Europske unije, Župan Osječko-baranjske županije
donio je 27. listopada 2017. godine Zaključak o prijavi projekata Osječko-baranjske županije na Poziv
za iskaz interesa za sufinanciranje projekata prema Programu pripreme lokalnih razvojnih projekata
prihvatljivih za financiranje iz ESI fondova Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske
unije, a u okviru toga i za projekt "Adaptacija potkrovlja u Domu za starije i nemoćne osobe
Osijek za usluge smještaja". Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. obavijestila je
da je dana 6. studenog 2017. godine administrativnom provjerom utvrđeno da projekt zadovoljava sve
uvjete kompletnosti i prihvatljivosti te je upućen u daljnju proceduru i bodovanje.
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Osječko-baranjska županija je u okviru Programa održivog razvoja lokalne zajednice prijavila
projekt "Unutarnje uređenje zgrade ambulante i unaprjeđenje zdravstvene zaštite u Donjoj
Motičini". Cilj projekta je podizanje razine i dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, unaprjeđenje
uvjeta i kvalitete zdravstvene zaštite, prevencija, rano otkrivanje i liječenje bolesti. Partner u Projektu
je Dom zdravlja Našice.
Temeljem Ugovora o sufinanciranju broj: 06-F-R-0296/17-14 od 28. ožujka 2017. godine i
Dodatka I. Ugovora o sufinanciranju Broj: 06-F-R-0296/17-17 DI od 18. rujna 2017. godine
sklopljenog između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Osječko-baranjske
županije, Osječko-baranjskoj županiji odobren je ukupan iznos od 900.000,00 kuna. Dovršetak svih
radova na tom objektu očekuje se tijekom siječnja 2018. godine. Uređeno je 200 m² prostora za
ordinacije obiteljske i dentalne medicine te za obavljanje ljekarničke djelatnosti. Ukupna vrijednost
ugovorenih radova/usluga po svim sklopljenim ugovorima za Projekt je 1.908.786,24 kune.
9.5.

Koncesije na primarnoj razini zdravstvene zaštite
Postupak davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe.

Početkom 2017. godine pokrenut je postupak davanja koncesije za obavljanje javne
zdravstvene službe na primarnoj razini zdravstvene zaštite za zdravstvene djelatnosti: obiteljske (opće)
medicine, dentalne zdravstvene zaštite, zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite
žena, zdravstvene njege u kući i medicine rada. U postupku davanja koncesija bilo je ponuđeno
ukupno 69 nepopunjenih mjesta u Mreži javne zdravstvene službe.
Dana 2. lipnja 2017. godine poslana je na objavu Obavijest o namjeri davanja koncesije za
obavljanje javne zdravstvene službe, a 5. lipnja 2017. godine je objavljena u Elektroničkom oglasniku
javne nabave RH (EOJN) i na web stranici Županije s rokom od 30 dana za dostavu ponuda, odnosno
do 6. srpnja 2017. godine.
Nakon što je zaprimljena žalba na dokumentaciju za nadmetanje 12. lipnja 2017. godine, a
kasnije i Rješenje Državne komisije za kontrolu postupka javne nabave kojim je žalba odbačena kao
neuredna, 29. lipnja 2017. godine u EOJN i na web stranici Županije objavljena je Obavijest o
ispravku Obavijesti o namjeri davanja koncesije s ispravkom roka za dostavu ponuda do 25. srpnja
2017. godine.
Stručno povjerenstvo za provedbu postupka davanja koncesije istog dana održalo je javno
otvaranje ponuda, a 16. kolovoza 2017. godine provelo je postupak pregleda i ocjene ponuda.
Dana 24. kolovoza 2017. godine Župan je donio odluku o odabiru ekonomski najpovoljnijih
ponuda u postupku davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Osječkobaranjske županije za sljedeće djelatnosti: obiteljske (opće) medicine, dentalne zdravstvene zaštite,
zdravstvene zaštite predškolske djece, zdravstvene zaštite žena i zdravstvene njege u kući te Odluku o
poništenju postupka davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe na području Osječkobaranjske županije za djelatnost medicine rada s obzirom da za tu djelatnost nije bilo ponuda. Sve
odluke su isti dan poslane na suglasnost Ministarstvu zdravstva.
Nakon dobivene suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. kolovoza 2017. godine za sve
djelatnosti odluke su 7. rujna 2017. godine objavljene u EOJN i na web stranici Županije.
Nakon proteka roka za žalbu i roka mirovanja dana 26. i 29. rujna 2017. godine sklopljeno je
ukupno 30 ugovora o koncesiji, i to:
- 11 ugovora u djelatnosti obiteljske (opće medicine,
- 9 ugovora u djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite,
- 2 ugovora u djelatnosti zdravstvene zaštite predškolske djece
- 3 ugovora u djelatnosti zdravstvene zaštite žena,
- 5 ugovora u djelatnosti zdravstvene njege u kući.
Ministarstvo zdravstva je u konačnici na zahtjev ponuditelja izdalo svima rješenje o početku
obavljanja privatne prakse na temelju koncesije s danom 1. studenim 2017. godine te su koncesionari s
istim datumom sklopili ugovor o obavljanju djelatnosti s Hrvatskim zavodom zdravstveno osiguranje.
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Izmjene ugovora o koncesiji
Od 12. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine, u djelatnosti obiteljske (opće)
medicine šest koncesionara promijenilo je medicinsku sestru, odnosno člana tima što je utvrđenom
dodatkom ugovoru o koncesiji.
Župan je izdao prethodnu suglasnost za promjenu prostora za obavljanje djelatnosti za četiri
koncesionara na području Grada Osijeka.
Za jednog koncesionara na području Općine Petrijevci Župan je dao suglasnost za produženje
rada nakon navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja. Slijedom toga, ministar zdravlja
koncesionaru je odobrio rad do 31. prosinca 2018. godine.
Utvrđena su i tri prestanka koncesije, dvije na području Grada Osijeka i jedna na području
Grada Našica, zbog odlaska koncesionara u mirovinu.
U djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, u istom razdoblju, četiri koncesionara su
promijenili medicinsku sestru - člana tima što je utvrđeno dodatkom ugovoru o koncesiji.
Također, za tri koncesionara na području Grada Đakova i dva na području Općine Čepin
Župan je dao prethodnu suglasnost za promjenu prostora za obavljanje djelatnosti, slijedom čega je
kod jednog koncesionara na području Grada Đakova došlo do izmjene naknade za koncesiju.
Za jednog koncesionara na području Grada Osijeka Župan je dao suglasnost za produženje
rada nakon navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja. Slijedom toga, ministar zdravlja
koncesionaru je odobrio rad do 4. travnja 2018. godine.
Jedan koncesionar na području Grada Belog Manastira i jedan na području Općine
Ernestinovo jednostrano su raskinuli Ugovor o koncesiji.
U djelatnosti zdravstvene zaštite žena Župan je izdao prethodnu suglasnost za promjenu
prostora za obavljanje djelatnosti za jednog koncesionara na području Grada Osijeka.
Također je za jednog koncesionara na području Grada Belog Manastira dao suglasnost za
produženje rada nakon navršenih 65 godina života i 20 godina staža osiguranja. Slijedom toga,
ministar zdravlja koncesionaru je odobrio rad do 31. prosinca 2018. godine.
U djelatnosti zdravstvene njege u kući u navedenom razdoblju došlo je do promjene 15
medicinskih sestara/tehničara nositelja timova što je utvrđeno dodacima ugovorima o koncesiji.
U djelatnosti laboratorijske dijagnostike dodatkom ugovoru o koncesiji je utvrđena jedna
promjena zdravstveno-laboratorijskog tehničara u timu kod koncesionara na području Grada Osijeka.
Također, utvrđen je i jedan prestanak koncesije na području Grada Đakova zbog odlaska
koncesionara u mirovinu.
10.

SOCIJALNA SKRB

10.1.

Kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe

Temeljem Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje
domova za starije i nemoćne osobe, za ukupne troškove domova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija (Osijek, Đakovo i Beli Manastir) u 2017. godini planiran je ukupno 34.885.000,00 kuna
(rashodi za zaposlene, materijalni i financijski rashodi, kapitalna ulaganja te hitne intervencije). Od
tog iznosa iz sredstava za decentralizirane funkcije planirano je 15.055.000,00 kuna, ostalo je planirani
vlastiti prihod domova (temeljem ugovora usluge s korisnicima i temeljem rješenja nadležnog centra
za socijalnu skrb o smještaju korisnika). S obzirom na osigurana sredstva domovi su za kapitalna
ulaganja u 2017. godini 1.107.999,98 kuna, a uz to su za hitne intervencije utrošili 449.784,24 kune.
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Ova sredstva utrošena su za nabavku potrebne opreme domova (bolesničkih kreveta, ormara,
stolica i stolova, računala, različitih strojeva i aparata za održavanje čistoće, nabavku kombi vozila,
dogradnju kuhinje i sl.).
10.2.

Pomoć u zbrinjavanju osoba s invaliditetom i djece s poteškoćama u razvoju

U 2017. godini troškovi poludnevnog boravka za odrasle osobe s invaliditetom u dislociranoj
jedinici u Briješću ravnopravno su podijeljeni između Grada i Županije, tako da je Županija za 50%
troškova poludnevnog boravka, i to za troškove plaća radnika, troškove prehrane i režijske troškove,
isplatila Centru 150.000,00 kuna.
Županija je zajedno s Gradom Osijekom sudjelovala u sufinanciranju troškova dovršetka
radova na dijelu zgrade u Briješću (prostor veličine cca 150m2) kako bi se povećao kapacitet dnevnog
boravka. U listopadu 2017. godine Župan je za tu namjenu odobrio Centru 50.000,00 kuna. Isti iznos
odobren je u tu svrhu Centru i iz Proračuna za 2016. godinu, a ukupna vrijednost projekta je
224.736,00 kuna.
10.3.

Sufinanciranje rada Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek

Odlukom koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije 7. srpnja 2015. godine
Osječko-baranjska Županija je, kao osnivač Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, prenijela
40% svojih osnivačkih prava nad Centrom na Republiku Hrvatsku bez naknade slijedom Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom ("Narodne novine" broj 157/13. i
152/14.), a radi stjecanja statusa regionalnog centra za profesionalnu rehabilitaciju.
Međusobni odnosi, prava i obveze, između Republike Hrvatske i Osječko-baranjske županije
kao suosnivača Centra uređeni su Ugovorom o prijenosu dijela osnivačkih prava nad Centrom za
profesionalnu rehabilitaciju Osijek i obavljanju osnivačkih prava i obveza koji su 28. rujna 2015.
godine potpisali Ministar rada i mirovinskog sustava za Republiku Hrvatsku i Župan za Osječkobaranjsku županiju.
U prosincu 2016. godine Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek za obavljanje
djelatnosti profesionalne rehabilitacije iz Državnog je proračuna isplaćeno 182.500,00 kuna, a 2017.
godine 350.000,00 kuna.
Centar, uz propisane standarde po kojima mora pružati usluge profesionalne rehabilitacije i
važeće niske cijene pruženih usluga i uz sufinanciranje Županije i Države u navedenim iznosima, ne
može financirati obavljanje svoje djelatnosti. O tome je u više navrata obaviješteno i resorno
ministarstvo. Centar u Osijeku je jedini centar kojem je uz Državu suosnivač županija, u ostala tri
centra za profesionalnu rehabilitaciju uz Državu suosnivači su gradovi Zagreb, Rijeka i Split. Važno je
reći da centri u tim gradovima imaju iste probleme kao i Centar u Osijeku. Uz to, specifičnost Centra u
Osijeku je i to da se u Centru kao posebna ustrojbena jedinica nalazi Sklonište za žrtve obiteljskog
nasilja koje se financira na temelju pruženih usluga iz sredstava Državnog proračuna temeljem
ugovora sklopljenog s resornim ministarstvom i u ovakvom organizacijskom ustroju na taj način su
pokriveni troškovi Skloništa. Dijelom sredstava koji se ostvari od pruženih usluga u Skloništu pokriva
se i dio troškova profesionalne rehabilitacije.
Dana 7. studenog 2017. godine u Ministarstvu rada i mirovinskog sustava održan je sastanak
Ministra sa suradnicima s predstavnicima navedenih gradova i Županije, suosnivača centara za
profesionalnu rehabilitaciju, razmotreni su navedeni problemi i najavljene su izmjene Zakona o
profesionalnoj rehabilitaciji čiji je cilj rješavanje ovih problema.
10.4.

Utvrđivanje uvjeta za pružanje socijalnih usluga

Slijedom Zakona o socijalnoj skrbi u nadležnosti jedinice područne (regionalne) samouprave
je utvrđivanje uvjeta što se tiče prostora, opreme i radnika za obavljanje djelatnosti domova za starije i
nemoćne osobe, obiteljskih domova, usluga pomoći u kući, djelatnosti centara za beskućnike te
pružanja usluga u savjetovalištu.
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U drugoj polovini 2017. godine utvrđen je prestanak obavljanja djelatnosti za 2 obiteljska
doma zbog zatvaranja, te su utvrđeni uvjeti za pružanje usluge pomoći u kući koju će pružati 1 udruga.
Zaprimljena su još 3 zahtjeva obiteljskih domova za utvrđivanje prestanka obavljanja
djelatnosti i to 2 zbog otvaranja ustanove socijalne skrbi i 1 zbog promjene mjesta pružanja usluge.
Također je zaprimljen 1 zahtjev za utvrđivanje uvjeta obavljanja djelatnosti obiteljskog doma,
2 za proširenje kapaciteta u obiteljskom domu, 3 zbog otvaranja ustanove socijalne skrbi, 1 zbog
otvaranja podružnice ustanove socijalne skrbi i 1 zahtjev za utvrđivanje uvjeta pružanja usluge pomoći
u kući koju će pružati udruga. Dakle, ukupno je u obradi 11 zahtjeva za utvrđivanje uvjeta za početak
rada obiteljskog doma, doma za starije i nemoćne osobe ili početak obavljanja usluga pomoći u kući.
10.5.

Socijalne potpore

Broj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć koje podnose socijalno ugroženi građani, a koji
se financiraju iz sredstava proračuna Županije, iz godine u godinu se povećava zbog teške ekonomske
i gospodarske situacije. Od 12. lipnja 2017. godine do 31. prosinca 2017. godine zahtjev za
jednokratnu novčanu pomoć podnijelo je ukupno 694 obitelji/samaca s područja Županije. Župan je u
tom periodu, a na temelju prijedloga posebnog povjerenstva odobrio pomoć za 882 obitelji/samaca
(dio zahtjeva zaprimljen je, a neriješen u prvomu polugodištu) u ukupnom iznosu od 472.350,00 kuna
i to Rješenjem od 17. listopada 2017. godine odobrio je pomoć za 105 obitelji/samaca u ukupnom
iznosu od 97.950,00 kuna, Rješenjem od 14. studenog 2017. godine (nakon povećanja sredstava na toj
poziciji temeljem rebalansa Proračuna) za 614 obitelji/samaca u ukupnom iznosu od 267.400,00 kuna,
Rješenjem od 12. prosinca 2017. godine za 161 obitelj/samca u ukupnom iznosu od 97.000,00 kuna,
Rješenjem od 15. prosinca 2017. godine za 2 obitelji u iznosu od 10.000,00 kuna.
Određenom broju podnositelja zahtjeva pomoć nije odobrena, jer nije bila kompletirana
potrebna dokumentacija, podnositelji su tijekom godine već ostvarili jednokratnu novčanu pomoć ili
su prelazili imovinski cenzus prema Odluci Skupštine Županije. Dio podnesenih zahtjeva (njih 88)
rješavat će se u 2018. godini s obzirom na datum podnošenja. Od ukupno osiguranih 1.174.500,00
kuna utrošeno je 1.166.850,00 kuna. Dakle, ostalo je neutrošeno 7.650,00 kuna.
Člankom 43. stavak 1. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 157/13., 152/14.,
99/15., 52/16., 16/17. i 130/17.) utvrđeno je da se samcu ili kućanstvu korisniku zajamčene minimalne
naknade koji se grije na drva priznaje pravo na troškove ogrjeva na način da mu se jednom godišnje
osigura 3 m3 drva ili odobri novčani iznos za podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi
nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave.
Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 04. travnja 2017. godine donijela
je Odluku o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području Osječkobaranjske županije u 2017. godini ("Županijski glasnik" broj 3/17.) kojom je određeno da će se
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima se rješenjem nadležnog
upravnog tijela Županije prizna pravo na troškove ogrjeva u 2017. godini odobriti novčani iznos u
visini od 950,00 kuna, a isti će se isplatiti putem nadležne jedinice lokalne samouprave.
Zahtjevi za priznavanje prava na naknadu za troškove ogrjeva, zbog velikog broja korisnika
koji su socijalno ugrožene osobe te radi veće učinkovitosti cijelog postupka i što bolje dostupnosti
usluge, podnosili su se putem jedinica lokalne samouprave na području Županije.
U razdoblju od 20. lipnja 2017. godine do 18. prosinca 2017. godine Upravni odjel je zaprimio
5176 zahtjeva.
Svi zahtjevi uneseni su u elektroničku bazu podataka nadležnog upravnog odjela te
pravovremeno riješeni.
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U Proračunu Županije za 2017. godinu za troškove ogrjeva osigurana su sredstva za 6164
korisnika odnosno 5.855.800,00 kuna.
Naknada za troškove ogrjeva isplaćena je u ukupnom iznosu od 4.808.900,00 kuna prema
5062 samaca/kućanstava na području Županije putem nadležnih jedinica lokalne samouprave što je za
384 korisnika manje nego 2016. godine.
Sredstva nisu dodijeljena 114-orici podnositelja zahtjeva, jer se radilo o podnositeljima čiji su
zahtjevi odbijeni, jer nisu korisnici zajamčene minimalne naknade ili su u međuvremenu preminuli ili
im zbog odsutnosti nije bilo moguće isplatiti naknadu.
Podnesena je jedna žalba na rješenje o odbijanju zahtjeva, koji je odbijen jer podnositeljica
nije korisnica zajamčene minimalne naknade. Drugostupanjsko tijelo je žalbu odbilo kao neosnovanu.
Neutrošeni iznos osiguranih sredstava od 1.046.900,00 kuna bit će vraćen u Državni proračun
slijedom Uredbe Vlade Republike Hrvatske, jer se radi o sredstvima za decentralizirane funkcije,
odnosno minimalne standarde u području socijalne skrbi.
Za projekt "jednokratnih pomoći obiteljima novorođene djece" planirano je u Proračunu
Županije za 2017. godinu 2.530.000,00 kuna. Sredstva su se po tom projektu isplaćivala obiteljima
novorođene djece od 1. siječnja 2017. godine u iznosu od 1.000,00 kuna u suradnji s Hrvatskom
poštanskom bankom d.d. kroz program Dječjeg računa "Kockica". Uz dar Županije od 1.000,00 kuna
Banka je darivala novorođenu djecu s dodatnih 50,00 kuna na novootvorenu štednu knjižicu. U 2017.
godini za ovaj projekt utrošeno je 2.185.500,00 kuna, a sredstva su isplaćena za 2239 novorođenih
beba, što je za 13 beba više nego u 2016. godini.
10.5.

Financiranje ostalih zdravstvenih i socijalnih programa i projekata te programa
i projekata braniteljskih udruga

U 2017. godini financirani su različiti programi i projekti udruga iz područja zdravstva i
socijalne skrbi, projekti braniteljskih udruga, znanstveni i drugi skupovi te je dodjeljivana pomoć
udrugama osoba i osobama s invaliditetom.
-

Temeljem Rješenja Župana u promatranom razdoblju odobrena su sredstva za:
iz područja zdravstva financiran je 1 projekt u iznosu od 3.000,00 kuna,
iz područja socijalne skrbi financirano je 7 projekata u iznosu od 25.000,00 kuna
13 projekata braniteljskih udruga“ u iznosu od 34.030,00 kuna
2 znanstvena skupa u iznosu od 10.000,00 kuna
programe 3 udruge osoba s invaliditetom i za 7 fizičkih osoba s invaliditetom u iznosu od
71.200,00 kuna

Uz to, iz Proračuna Županije financirana je organizacija Crvenog križa Osječko-baranjske
županije sa 700.000,00 kuna tijekom 2017. godine.
Nadalje, iz Proračuna Županije financiran je rad Pučke kuhinje Caritasa Đakovačko-osječke
nadbiskupije u Osijeku u promatranom razdoblju sa 100.000,00 kuna, a ukupno u 2017. godini u
iznosu od 200.000,00 kuna.

11.

ŠKOLSTVO

Nadležnosti Županije u djelatnosti školstva ograničene su na stvaranje materijalnih uvjeta
djelovanja školskih ustanova. To se poglavito odnosi na ulaganja u prostorni standard prosvjetne
djelatnosti te financiranje materijalnih troškova decentraliziranih funkcija. No, i pored toga Županija je
financirala programe i projekte u školstvu iznad minimalnog standarda te stipendirala učenike i
studente te polaznike poslijediplomskih studija sukladno odlukama Županijske skupštine.
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11.1.

Ulaganja u školske objekte

Financiranje se provodi za 52 osnovne škole te za ukupno 28 srednjih škola i 2 učenička doma
u ukupno 260 objekata, za čije održavanje su potrebna iznimna sredstva i trud u cilju što kvalitetnijeg
rada u školama. Za kapitalne projekte osnovnih škola u 2017. godini planirana su sredstva iz
Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 5.761.363,00 kuna te za opremanje osnovnih škola
u iznosu od 2.962.076,00 kune, što ukupno iznosi 8.723.439,00 kuna. Za opremanje srednjih škola u
2017. godini planirana su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 1.600.000,00
kuna. Za kapitalne projekte srednjih škola planirana su i izvorna sredstva Osječko-baranjske županije
u iznosu 13.127.293,00 kune te je sveukupno za srednje škole planirano 14.727.293,00 kune.
Sveukupno su za kapitalne investicije planirana sredstva u iznosu 23.450.732,00 kuna, od čega izvorna
sredstva Osječko-baranjske županije iznose 13.127.293,00 kuna, a decentralizirana sredstva
10.323.439,00 kuna.
U razdoblju od 12. lipnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine za kapitalne projekte osnovnih
škola utrošena su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 6.498.283,15 kuna.
U osnovnom školstvu završeni su radovi na izgradnji športske dvorane OŠ Lug, Lug, ukupne
vrijednosti s opremanjem 4.800.000,00 kuna te radovi na dogradnji kuhinje i knjižnice OŠ
Ladimirevci, ukupne vrijednosti s opremanjem 1.600.000,00 kuna. Pri završetku su i radovi na
izgradnji športske dvorane OŠ Satnica Đakovačka, ukupne vrijednosti s opremanjem 4.500.000,00
kuna. Započeti su radovi na izgradnji športske dvorane OŠ Đakovački Selci, Selci Đakovački,
planirane vrijednosti s opremanjem 6.700.000,00 kuna. Završena je projektna dokumentacija za
ugradnju dizala u OŠ "I.B.Mažuranić" Strizivojna ukupne vrijednosti 35.362,00 kune. Također su
osnovne škole opremljene opremom u vrijednosti 2.288.656,10 kuna.
U razdoblju od 12. lipnja 2017. do 31. prosinca 2017. godine za kapitalne projekte srednjih
škola utrošena su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 6.478.782,50 kuna, od
čega izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 5.001.300,00 kuna, a decentralizirana
sredstva 1.477.482,59 kuna.
U srednjem školstvu u tijeku su radovi na izgradnji Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju, Osijek, ukupne vrijednosti s opremanjem 21.000.000,00 kuna. Također su izvedeni
radovi na uređenju športskog igrališta Gimnazije A.G. Matoša Đakovo u vrijednosti 372.937,50 kuna.
Izvršeno je i opremanje srednjih škola u vrijednosti 1.477.482,59 kuna.
Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje ulažu se u nužne popravke (krovovi,
instalacije, sanitarni čvorovi, stolarija, podovi). U razdoblju od 12. lipnja 2017. do 31. prosinca 2017.
godine izvedeni su radovi investicijskog održavanja na 12 osnovnoškolskih objekata i 10
srednjoškolskih objekata te radovi tekućeg održavanja ukupne vrijednosti 4.562.411,92 kuna. Također
je za iste namjene iz izvornih sredstava Osječko-baranjske županije utrošeno 304.505,53 kuna, što
ukupno s decentraliziranim sredstvima iznosi 4.866.917,45 kuna.
11.2.

Financiranje decentraliziranih funkcija

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2017. godini utvrđena su
sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Osječko-baranjske županije u visini od
36.525.290,00 kuna. Za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine materijalni i financijski
rashodi realizirani su u iznosu od 21.769.301,05 kune, odnosno 60% u odnosu na Plan.
Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni financijski standard u osnovnom školstvu što
podrazumijeva pokriće općih i stvarnih troškova škola bez potrebnih sredstava za ulaganja u razvoj
prostora, suvremene opreme i obrazovanje kadrova. Analizom rashoda u osnovnim školama u
navedenom razdoblju za energente, prijevoz učenika, komunalne usluge, održavanje prostora i opreme
ostvareno je 18.304.712,44 kune što u strukturi rashoda čini 50% što znači da se radi o minimalnom
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financijskom standardu odnosno ne postoji razvojna komponenta. Rashodi za usavršavanje nastave
(stručno usavršavanje, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge)
iznose 1.078.385,81 kuna što je 2,95% ukupnih rashoda, a koji nisu dostatni za kvalitetno
usavršavanje i praćenje novih standarda u povećanju znanja i stručnosti zaposlenika. Da bi škole
pratile suvremena postignuća i da bi bile mjesta stjecanja kvalitetnog odnosno vrhunskog znanja
trebaju više sredstava uopće, a posebice za stručno usavršavanje nastavnika.
Prijevoz učenika osnovnih škola čiji je Osječko-baranjska županija osnivač u 2017. godini
obavlja prijevoznička tvrtka APP d.d. Požega, koja je odabrana u postupku javne nabave, jer je
ponudila najpovoljniju cijenu u iznosu od 15.299.346,25 kuna s PDV-om za dvije godine. Ukupno se
prevozi 3.571 učenik iz 45 osnovnih škola sa 64 kvalitetna autobusa. Planirani iznos sredstava za
ugovoreni prijevoz učenika u 2017.godini iznosi 7.448.441,00 kuna. U navedenom razdoblju utrošeno
je 3.821.513,69 kuna što iznosi 51,31% u odnosu na plan. Osječko-baranjska županija svim osnovnim
školama plaća ugovoreni prijevoz učenika na redovitu nastavu, prijevoz učenika na izbornu nastavu
uključujući i rano učenje stranih jezika, pa i ukoliko se održava u suprotnoj smjeni kao i prijevoz na
županijska natjecanja.
Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2017.
godini utvrđena su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova
Osječko-baranjske županije u visini od 22.064.389,00 kuna. Ovom Odlukom sredstva za materijalne i
financijske rashode ostala su nepromijenjena u odnosu na 2016. godinu. U razdoblju od 12. lipnja do
31. prosinca 2017. godine za materijalne i financijske rashode srednjih škola isplaćeno je
13.526.970,14 kuna odnosno 61,31% u odnosu na plan. Decentraliziranim sredstvima osigurava se
minimalni financijski standard srednjih škola i učeničkih domova što podrazumijeva pokriće općih
troškova škola bez potrebnih sredstava za ulaganja u razvoj prostora, suvremene opreme i obrazovanja
kadrova u školama i učeničkim domovima. Iz tako skromnih sredstava škole najveći dio sredstava
troše za pokriće fiksnih ili namjenskih rashoda na čiju visinu ne mogu utjecati, a koji iz godine u
godinu rastu brže od rasta ukupno bilanciranih sredstava. Tu se osobito ističu troškovi prijevoza
zaposlenika na posao i s posla, troškovi energije (grijanje i električna energija), komunalne usluge,
zakupnine, materijal i sirovine za strukovne škole, te usluge tekućeg i investicijskog održavanja
prostora i opreme. U 2017. godini ovi troškovi planirani su u iznosu od 17.085.549,00 kuna što iznosi
77,43% ukupnih sredstava s tendencijom daljnjeg rasta dok je u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca
2017. godine utrošeno 10.476.714,18 kuna za navedene troškove. S obzirom da navedeni troškovi iz
godine u godinu sve više rastu školama ostaje premalo prostora za pokriće ostalih materijalnih i
financijskih rashoda, a osobito za sredstva koja bi se planirala za stručno usavršavanje i razvoj
zaposlenika.
Sredstva za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima utvrđena su u iznosu od
6.300,00 kuna godišnje po učeniku koji koriste usluge učeničkih domova. Navedeni iznos predstavlja
50% cijene programa. Ukupno planirana sredstva za 2017. godinu za ove namjene iznosila su
3.559.500,00 kuna. U razdoblju lipanj-prosinac 2017. godine utrošeno je 1.861.990,92 kune.
Napominje se da se cijena po učeniku nije mijenjala od 2004. godine, a inflacija i rast troškova života
su evidentni svake godine što utječe na kvalitetu smještaja i prehrane učenika u učeničkim domovima.
11.3.

Programi i projekti iznad minimalnog standarda

Budući da se u okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju sredstva za tzv. minimalni
financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi
trebali bi težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog standarda i obogaćivanje
programa odgoja i obrazovanja u školama. Iz toga su razloga Programom javnih potreba u školstvu za
2017. godinu osigurana dodatna financijska sredstva kojima je predviđeno financiranje organizacije
natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini, financijsko podupiranje realizacije
programa i projekata u osnovnim i srednjim školama, ostali programi i projekti u odgoju i
obrazovanju, poticanje izvrsnosti, ispraćaj maturanata, sufinanciranje školskih knjižnica obveznom
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školskom lektirom u osnovnim i srednjim školama, sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika
srednjih škola i obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, investicijsko održavanje objekata i
opreme u školstvu, te projekti sufinancirani sredstvima Europske unije - "Učimo zajedno 2", "Učimo
zajedno 3", „Učimo zajedno4“, ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva'' i
''Vrijeme je za školski obrok''.
U razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine utrošeno je ukupno 16.155.930,26 kuna
za daljnju realizaciju programa kako slijedi:
za financiranje organizacije natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini
utrošeno je 13.873,71 kuna,
za sufinanciranje programa i projekata u osnovnim i srednjim školama utrošeno je 64.684,18
kuna,
za realizaciju ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju utrošeno je 115.373,47
kuna,
za poticanje izvrsnosti utrošeno je 53.803,00 kune,
za sufinanciranje školskih knjižnica obveznom školskom lektirom u osnovnim i srednjim
školama utrošeno je 79.350,00 kuna,
za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije
utrošeno je 12.918.124,74 kuna,
za obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara utrošeno je 19.550,00 kuna,
za nastavak EU projekta - "Učimo zajedno 3" utrošeno je 736.204,37 kuna,
za EU projekt - "Učimo zajedno 4" utrošeno je 996.035,03 kuna,
za projekt - ''Pomoćnici u nastavi'' utrošeno je 448.255,71,00 kuna
za EU projekt - ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva'' utrošeno je
203.019,87
Za EU projekt - ''Vrijeme je za školski obrok'' utrošeno je 507.716,18 kuna.
Program sufinanciranja međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola provodi se
temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske kojom se sufinancira 75% cijene mjesečne učeničke karte
za autobus odnosno vlak, a za učenike iz obitelji korisnika zajamčene minimalne naknade ili pomoći
za uzdržavanje sukladno propisu kojim se uređuje područje socijalne skrbi financira 100% cijene
mjesečne učeničke karte. Osječko-baranjska županija sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih
škola u iznosu od 7,5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak. Ukupan iznos
sredstava utrošen za prijevoz redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije
u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine iznosi 12.918.124,74 kuna, od toga je
Ministarstvo znanosti i obrazovanja doznačilo iznos od 11.871.768,72 kuna, dok je Osječko-baranjska
županija utrošila 1.046.356,02 kuna.
U 2017. godini posebno se ističu projekti osiguravanja pomoćnika u nastavi djeci s teškoćama
u razvoju - "Učimo zajedno 3" i "Učimo zajedno 4". Projektom "Učimo zajedno 3" ravnomjerno su
bili obuhvaćeni učenici s teškoćama u razvoju - korisnici sa svih područja Županije - 81 učenik s
teškoćama u razvoju iz 35 osnovnih i 5 srednjih škola, za koje su iz projekta osigurani pomoćnici u
nastavi tijekom školske godine 2016./2017., njih ukupno 80. Vrijednost projekta iznosila je
2.632.842,00 kuna za što je 94,65% financiranja osigurano iz sredstava Europskog socijalnog fonda i
Državnog proračuna Republike Hrvatske (2.492.000,00 kuna), a 5,35% su vlastita sredstva Osječkobaranjske županije (140.842,00 kuna). U projekt ''Učimo zajedno 4'' uključeno je 62 djece s teškoćama
u razvoju koji ravnomjerno obuhvaćaju škole osječkog područja, baranjskog područja te područje
gradova Našica, Đakova, Belišća, Valpova i Donjeg Miholjca, a kroz projekt je zaposleno 60
pomoćnika u nastavi. Vrijednost projekta ''Učimo zajedno 4'' iznosi 10.872.432,00 kuna, većina novca
osigurana je iz Europskog socijalnog fonda i proračuna Republike Hrvatske, odnosno 10.000.000,00
kuna. Projekt ''Učimo zajedno 4'' provodi se u razdoblju od 4 godine, odnosno od 1. kolovoza 2017.
godine do 31. srpnja 2021. godine, a Osječko-baranjska županija ga sufinancira u ukupnom iznosu od
872.432,00 kuna.
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Projekt ''Pomoćnici u nastavi'' novi je projekt ''Osječko-baranjske županije, koji je pokrenut s
namjerom da se svim učenicima s teškoćama u razvoju u školskoj godini 2017./2018. osigura
pomoćnik u nastavi. U projekt je uključeno 17 osnovnih i 2 srednje škole kojima je Županija osnivač.
Također, projektom je obuhvaćeno ukupno 36 učenika s teškoćama u razvoju, a s kojima radi 31
pomoćnik u nastavi. Za provedbu ovoga projekta Županija izdvaja isključivo vlastita sredstva te je
Proračunom za 2017. godinu za ovu namjenu osigurano 465.250,00 kuna.
Projektom ''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva'' školska godina
2016./2017. osigurala se dostojna, kvalitetna i kontinuirana školska prehrana za ukupno 1552 učenika
koja su u riziku od siromaštva iz 38 osnovnih škola s područja Osječko-baranjske županije. Vrijednost
projekta iznosila je 963.716,40 kuna od čega je 85% iznosa sredstava financirano iz Fonda europske
pomoći za najpotrebitije dok je 15% financirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske.
Projekt ''Vrijeme je za školski obrok'' školska godina 2017./2018. nastavak je projekta
''Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva''. Vrijednost projekta je 1.436.851,40
kuna od čega je 85% iznosa sredstava financirano iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije dok je
15% financirano iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. U projekt je uključeno 1615 učenika koji
su u riziku od siromaštva iz 42 osnovne škole s područja Osječko-baranjske županije. Učenicima
uključenim u projekt osigurat će se dostojna, kvalitetna i kontinuirana školska prehrana.
11.4.

Stipendije, potpore za poslijediplomski studij i studentski krediti

Osječko-baranjska županija stipendira učenike i studente od 2002./03. školske odnosno
akademske godine. Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje darovitih učenika i studenata te
učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ispunilo je svoju svrhu, na učenike i
studente djeluje poticajno jer ih podržava u postizanju visokog prosjeka ocjena, značajnih rezultata na
natjecanjima, a veći broj studenata diplomira znatno ranije od predviđenog zakonskog roka nakon
čega veći broj nastavlja poslijediplomski studij, a velika većina se i zapošljava u Osječko-baranjskoj
županiji. U Proračunu za 2017. godinu za stipendiranje učenika i studenata bilo je predviđeno
1.261.250,00 kuna, dio za ugovorne obveze iz prethodnih godina, a dio za nove stipendiste od rujna,
odnosno listopada 2017. godine. Od 12. lipnja 2017. godine u svrhu stipendiranja učenika i studenata
isplaćeno je ukupno 532.600,00 kuna.
Novim natječajem od 11. rujna 2017. godine potpisani su ugovori o stipendiranju sa 65
darovitih učenika i 30 darovitih studenata te ugovori s 22 učenika, odnosno 30 studenata koji se
obrazuju za deficitarna i STEM zanimanja (zanimanja budućnosti) za 2017./18. školsku, odnosno
akademsku godinu.
Osječko-baranjska županija dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij od 2002./03.
akademske godine. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Županije za najvišu razinu
znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su
zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju
nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje. U proračunu za 2017. godinu za potpore za
poslijediplomski studij bilo je predviđeno 300.000,00 kuna. Temeljem Natječaja za dodjeljivanje
potpora za poslijediplomski studij dodijeljene su potpore i potpisani ugovori sa 36 kandidata kojima je
isplaćeno ukupno 299.627,64 kuna u prvoj polovini 2017. godine.
Županija je objavila Javni poziv za dodjelu studentskih kredita uz subvenciju kamata za
akademsku godinu 2016./17. na temelju kojeg su odobrena 4 kreditna zahtjeva zahtjeva u ukupnom
iznosu od 204.500,00 kuna u prvoj polovini 2017. godine. U listopadu 2017. godine objavljen je Javni
poziv za dodjelu studentskih kredita za akademsku godinu 2017./18. te je u tijeku prikupljanje
zahtjeva studenata.
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12.

KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA

Skupština Osječko-baranjske županije je na 25. sjednici 13. prosinca 2016. godine donijela
Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.
Programom je obuhvaćeno financiranje ustanova kulture kojima je Županija osnivač odnosno
suosnivač, a to su Muzej likovnih umjetnosti Osijek i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Za Muzej
je u 2017. godini ukupno izdvojeno 3.100.000,00 kuna za plaće, materijalne i programske troškove te
za investicije, a od toga su utrošili 3.050.647,68 kuna te će preostali iznos od 49.352,32 kuna utrošiti
za akontaciju za 2018. godinu. U razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine im je izdvojeno
1.801.399,65 kuna. Za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je u 2017. godini ukupno izdvojeno
12.511.750,00 kuna. Od toga 12.211.750,00 kuna za redovnu djelatnost, a 300.000,00 kuna za pokriće
utvrđenog manjka iz prethodnih godina, odnosno u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca
6.370.879,00 kuna.
Nadalje, Programom su obuhvaćene i javne potrebe u kulturi od interesa za Županiju, a to su
sljedeće manifestacije i memorijali: Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, Tamburaški
orkestar Osječko-baranjske županije, Đakovački vezovi, Tamburaško društvo "Dora Pejačević"
Našice, Memorijal "Darko Lukić", Međunarodno natjecanje mladih pijanista - EPTA i Strossmayerovi
dani, za koje je u 2017. godini ukupno izdvojeno 315.000,00 kuna, odnosno u razdoblju od 12. lipnja
do 31. prosinca 30.000,00 kuna. U sklopu Programa su i ostale javne potrebe u kulturi za koje je
ukupno u 2017. godini izdvojeno 760.000,00 kuna. Sredstva su im isplaćena u prvoj polovici godine,
odnosno nakon što je s korisnicima potpisan ugovor, a sufinanciraju se putem javnog poziva koji se
raspisuje svake godine. Tako je 16. siječnja 2017. godine raspisan Javni poziv za 2017. godinu i
objavljen je u Glasu Slavonije i na internetskoj stranici Županije. Temeljem prijava je donesen Plan
raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2017. godinu.
Županija je sa 150.000,00 kuna sufinancirala znanstvene jedinice Hrvatske akademije znanosti
i umjetnosti, i to Zavod za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku i Zavod za znanstveni i umjetnički
rad u Đakovu. Sredstva su im u cijelosti isplaćena u drugoj polovici 2017. godine.
U razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine za potrebe športa utrošeno je
1.574.226,64 kune od ukupno planiranih 3.500.000,00 kuna:
za Program poticanja i promicanja sporta (ravnomjeran razvoj sporta, programske aktivnosti
županijskih granskih saveza, rad s mlađim uzrasnim kategorijama sportaša, sportskorekreacijske aktivnosti osoba s invaliditetom, program djece predškolske dobi, program
sportskih aktivnosti studenata, jednokratna pomoć nižerangiranim sportskim udrugama)
utrošeno je 1.331.931,34 kuna od ukupno planiranih 2.440.000,00 kuna,
za Program djelovanja Športske zajednice Osječko-baranjske županije utrošeno je 162.295,30
kuna od ukupno planiranih 680.000,00 kuna,
za Program aktivnosti i sustava sportskih školskih natjecanja na županijskoj razini utrošeno je
80.000,00 kuna od ukupno planiranih 380.000,00 kuna.
U istom razdoblju za potrebe ostalih programa u športu utrošeno je 121.500,00 kuna za
sufinanciranje programa i projekata u športu, što čini 40,5% utrošenih sredstava u odnosu na planirana
sredstva u iznosu od 300.000,00 kuna.
Skupština Osječko-baranjske županije je na 25. sjednici 13. prosinca 2016. godine donijela
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu.
U okviru Programa Županija je za Zajednicu tehničke kulture Osječko-baranjske županije u 2017.
godini ukupno izdvojila 1.190.000,00 kuna, a za razdoblje od 12. lipnja do 31. prosinca 683.390,00
kuna. Financirale su se plaće, materijalni troškovi, investicije te dio programskih troškova centara
tehničke kulture.
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Sufinancirani su i programi udruga iz područja građanskih inicijativa, ljudskih prava i
sloboda za koje je u 2017. godini ukupno izdvojeno 176.600,00 kuna. Ove udruge se također
financiraju putem javnog poziva koji se raspisuje svake godine. Tako je Javni poziv za 2017. godinu
raspisan 16. siječnja 2017. godine, te je temeljem Javnog poziva donesen Plan financiranja
programskih aktivnosti udruga sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije u 2017. godini.
Sredstva su im isplaćena u prvoj polovici godine, odnosno nakon što je s korisnicima potpisan ugovor.

CIVILNA ZAŠTITA

13.

Izgradnji sustava civilne obrane, civilne zaštite i zaštite od požara Županija je u izvještajnom
razdoblju posvećivala dužnu pažnju. S ciljem njezinog jačanja poduzet je niz aktivnosti pretežito
usmjeren osposobljavanju nositelja ovoga sustava. Održano je 15 radno-instruktivnih sastanaka s
pravnim osobama. Ostvarena je kontinuirana suradnja s Područnim odjelom za poslove obrane Osijek
te Odsjecima za poslove obrane Osijek 1. i Osijek 2.
Poslovi iz područja zaštite i spašavanja iz djelokruga Župana
-

-

-

-

-

-

održani sastanci sa predstavnicima institucija (MUP, MORH, PUZS, HGSS, Hrvatske vode,
Hrvatski Crveni križ, Caritas, Vatrogasna zajednica, Radio-amateri s područja Osječkobaranjske županije, Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa" te ostalim institucijama i
udrugama građana koje se bave zaštitom i spašavanjem), vezanih uz rješavanje problematike
zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije - (40),
aktivno sudjelovanje na koordinacijama sa predstavnicima Županija i većih gradova RH radi
razmjene iskustava te pronalaženja najboljih rješenja u području zaštite i spašavanja - (10),
ažuriranje baze podataka za područje zaštite i spašavanja te zaštite od požara,
ažuriranje baze podataka za postrojbe civilne zaštite,
održani sastanci sa pripadnicima postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječkobaranjske županije - (5),
održani sastanci sa zapovjednicima postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječkobaranjske županije - (5),
doneseni dokumenti iz područja civilne zaštite:
1. Rješenje o imenovanju članova Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije,
2. Plan razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2018.
godini ("Županijski glasnik" broj 13/17.),
3. Program javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja, Stanica Osijek za 2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/17.),
4. Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u
2017. godini,
doneseni dokumenti iz područja zaštite od požara:
1. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske za
2018. godinu ("Županijski glasnik" broj 13/17.)
2. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za
2018. godinu,
održane su 2 sjednice Stožera civilne zaštite Osječko-baranjske županije, na kojima su detaljno
analizirana sva pitanja iz samoupravnog djelokruga Osječko-baranjske županije koja se tiču
sustava civilne zaštite na našem području,
održane 2 sjednice Odbora zaštite na radu Osječko-baranjske županije na kojima su detaljno
analizirana sva pitanja iz nadležnosti Osječko-baranjske županije koja se tiču provedbe mjera
zaštite na radu.
održana komunikacijsko-simulacijska vježba "Podunavlje 2017." operativnih snaga sustava
civilne zaštite Osječko-baranjske županije.
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IV.

FINANCIJSKA POLITIKA I GOSPODARENJE IMOVINOM

1.

Opći financijski okvir i proračunska politika

U okviru ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom, župan izvršava te osigurava izvršavanje općih
akata predstavničkog tijela, te upravlja nekretninama, pokretninama i rashodima županije. O izvršavanju
županijskog proračuna i provođenju propisa i općih akata županije župan izvještava predstavničko
tijelo. Stoga se o proračunskoj politici županijska skupština podrobnije izvješćuje polugodišnjim i
godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna.
Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu donijela je Skupština Osječkobaranjske županije na svojoj 25. sjednici održanoj 13. prosinca 2016. godine u ukupnoj svoti od
738.792.939,00 kuna. Radi prilagodbe proračunske politike raspoloživim sredstvima predložene su
dvije izmjene i dopune Proračuna. Skupština Osječko-baranjske županije usvojila je prve izmjene i
dopune na 28. sjednici 4. travnja 2017. godine kada je Proračun određen u visini od 767.830.031,13
kuna i druge izmjene i dopune na 5. sjednici 24. listopada 2017. godine kada je Proračun određen u
visini od 750.351.535,28 kuna.
Osim što proračun pokazuje najvažnije ciljeve jedinice samouprave u proračunskoj godini,
on služi i kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. Proračun Osječkobaranjske županije sastavljen je na način da se transparentno može vidjeti na koji se način prikupljaju
prihodi, a s druge strane, u posebnom dijelu proračuna, nalazi se odgovor za što će se prikupljena
sredstva potrošiti. Uz svaku proračunsku stavku naveden je i izvor financiranja koji osigurava
namjensko trošenje proračunskih prihoda.
Tijekom fiskalne godine kontrolu trošenja proračuna obavljaju upravna tijela Županije, dok
konačnu kontrolu izvršenja proračuna obavlja Državni ured za reviziju. Bitno je naglasiti da od 2005.
godine Županija ima bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju.
Sustav utvrđivanja i naplate poreza kao izvora financiranja jedinica lokalne i područne
(regionalne) samouprave uređen je Zakonom o lokalnim porezima ("Narodne novine" broj 115/16. i
101/17.) koji je na snazi od 1. siječnja 2017. godine. Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske
županije, kao porezno tijelo utvrđivalo je i naplaćivao i prije stupanja na snagu ovog Zakona porez na
cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na nasljedstva i darove, sukladno odredbama Zakona o
financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ("Narodne novine" broj 117/93.,
33/00., 73/00., 59/01., 107/01., 117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 73/08., 25/12., 147/14. i 100/15.).
Odredbe Zakona o lokalnim porezima propisuju da porezno tijelo utvrđuje porez na cestovna
motorna vozila, a naplatu, u ime i za račun jedinice područne (regionalne) samouprave, obavlja pravna
osoba u čijem sastavu posluje stanica za tehnički pregled vozila pri registraciji, odnosno ovjeri
produženja važenja prometne dozvole cestovnog motornog vozila prema sjedištu, odnosno prebivalištu
obveznika. Članak 62. Zakona o lokalnim porezima je propisao da poslove utvrđivanja i naplate poreza
u 2017. godini za nova vozila koja su nabavljena u razdoblju od 31. ožujka do 31. prosinca 2016.
godine, odnosno nakon razreza poreza u 2016. godini, obavlja porezno tijelo sukladno odredbama
Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Shodno navedenom, u 2017. godini Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske
županije utvrđivao je i naplaćivao porez na cestovna motorna vozila, porez na plovila i porez na
nasljedstva i darove:
-

doneseno je ukupno 28.882 porezna rješenja (od čega je 28.082 izdanih rješenja u stanicama za
tehnički pregled vozila i 740 rješenja donesenih temeljem članka 62. Zakona o lokalnim
porezima) kojima je utvrđen porez na cestovna motorna vozila u ukupnom iznosu od
10.724.775,77 kuna. Naplaćeno je ukupno 12.020.352,76 kuna, obzirom da su naplaćena i neka
dugovanja iz prethodnih godina,
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-

-

na temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora pokrenut je
postupak za 3.175 predmeta. Riješeno je 3.103 predmeta, a u tijeku je rješavanje 72 predmeta.
Naplaćeno je ukupno 477.759,75 kuna,
doneseno je i 110 poreznih rješenja kojima je utvrđen porez na plovila. Naplaćeno je ukupno
31.215,47 kuna.

Tijekom 2017. godine pokrenuto je 911 ovršnih postupaka kod Financijske agencije,
sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. Pokrenuti su i postupci zabilježbe ovrhe
zabranom otuđenja na vozilima, sukladno Općem poreznom zakonu pred Ministarstvom unutarnjih
poslova. Od ukupno pokrenutih postupaka prisilne naplate u 2017. godini i prethodnim godinama, u
2017. godini dovršeno je 1.154 ovršnih postupaka, odnosno porezni dug je u cijelosti naplaćen.
U slijedećem grafičkom prikazu prikazana je naplata poreza na cestovna motorna vozila u
razdoblju 2005. - 2017. godine.
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Od zajedničkih prihoda, koji se dijele između države, županija i jedinica lokalne samouprave,
najveći udio ima porez na dohodak. On je u 2009. i 2010. godini imao tendenciju pada, nakon čega
bilježi stabilizaciju i rast, u 2015. godini značajniji pad, u 2016. rast i stabilizaciju u 2017. godini.
Tijekom 2017. godine iz državnog proračuna su uplaćivane kompenzacijske mjere u iznosu
7.370.327,43 kuna koje su uključene u grafičkom prikazu u ukupno naplaćeni porez na dohodak.
Naplata poreza na dohodak u razdoblju 2008.-2017. prikazana je u sljedećem grafičkom prikazu:
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U nastavku se daje ostvarenje ostalih nenamjenskih prihoda u razdoblju 2011.-2017. godine:

Vrsta
prihoda
2011.
2012.
2013.
/godina
Porez
i
prirez
na
dohodak
71.953.532,84 77.507.130,37 78.436.536,31
Porez
na
automate
684.800,00
562.400,00
238.415,00
Porez
na
cestovna
motorna
vozila
10.959.329,54 12.537.992,73 9.304.570,47
Porez
na
nasljedstva
i darove
135.179,38
168.555,40
401.650,70
Pristojbe i
naknade
856.778,78
924.981,95
756.312,89
Ostale
upravne
pristojbe
3.516.722,34 3.559.504,85 5.184.449,95

2014.

2015.

2016.

2017.

75.985.429,46 61.200.908,21 69.316.352,24 69.069.090,60
233.100,00

223.325,00

209.600,00

169.800,00

12.367.265,52 11.846.485,45 10.569.025,71 12.020.352,76

257.802,01

770.475,35

321.677,50

477.759,75

1.182.187,68 2.030.693,98 2.348.142,71 2.010.489,83

3.354.248,25 3.480.958,77 3.351.676,92 2.059.844,82

Kako tijekom proteklih, i ove su godine blagovremeno podmirivane obveze vjerovnicima,
zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Redovno su izvršavana plaćanja računa,
podmirivanje javnog duga prema rokovima dospijeća, te prijenosi decentraliziranih sredstava
proračunskim korisnicima. Proračunski korisnici osnovnih i srednjih škola svoja plaćanja iz
decentraliziranih sredstava obavljali su putem županijske riznice. Izvršavane su redovne mjesečne
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doznake ustanovama kulture, športa, tehničke kulture te ostalim proračunskim korisnicima. Isplate
studentskih stipendija bile su redovite. Sve zakonske obveze Proračuna (Državni hidrometeorološki
zavod, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Hrvatski crveni križ) redovito su
izvršavane. Dugogodišnji cilj Osječko-baranjske županije u smislu ravnomjernog razvoja cijelog
područja nije narušen i sve pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su u Proračunu planirane,
izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju proračuna za tekuću godinu.
2.

Osiguravanje dopunskih izvora sredstava

Budući da sredstva Županijskog proračuna nisu dostatna za ostvarivanje planiranih
projekata i zadovoljavanje utvrđenih potreba, Župan je nastojao pokretanjem odgovarajućih
inicijativa i aktivnosti osigurati dopunska sredstva kojima bi se uvećao fiskalni kapacitet
Županije. U tom cilju pokretane su aktivnosti udruživanja sredstava s jedinicama lokalne
samouprave na području Županije za određene projekte, aktivnosti sufinanciranja određenih
projekata s državnim i drugim tijelima, aktivnosti osiguravanja sredstava iz međunarodnih izvora te
dopunskih sredstava iz Državnog proračuna.
U ostvarivanju projekata od regionalnog interesa Županija je nastojala povezati interese
više jedinica lokalne samouprave na njezinom području te Države odnosno odgovarajućih državnih
tijela i institucija. U financijskom smislu, Županija je poticala odnosno prihvaćala inicijative za
udruživanjem sredstava čime su osiguravana dodatna sredstva za realizaciju projekata i programa od
interesa za našu Županiju.
Na ovaj način u 2017. godini udružena su sredstava s vanjskim izvorima kako slijedi:
Izvor sredstava
Hrvatske vode, jedinice
lokalne
samouprave
i
trgovačka društva
Državni
proračun
Ministarstvo poduzetništva i
obrta,
Ministarstvo
branitelja, gradovi

Plan

Realizacija

1.800.000,00

615.049,00

978.000,00
Ostali prihodi za posebne
namjene
- Fond za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost gospodarenje energijom
Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
temeljem
prijenosa EU sredstava - EU
projekti "Učimo zajedno 2"
Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
temeljem
prijenosa EU sredstava - EU
projekti "Učimo zajedno 3"
Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
temeljem
prijenosa EU sredstava - EU
projekti "Učimo zajedno 4"
Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
temeljem
prijenosa EU sredstava - EU
projekti
"Osiguravanje
školske prehrane za djecu u
riziku od siromaštva"

808.720,30

Namjena
Za projektnu dokumentaciju i izgradnju za
NAPNAV
Udruživanje sredstava za subvenciju kamata
za kredite poljoprivrednika, malih i srednjih
poduzetnika. Uz ministarstva u subvenciji
kamatne stope sudjeluju jedinice lokalne
samouprave i Županija.
Energetska učinkovitost

13.020.000,00

69.500,00

677.000,00

664.764,12

1.657.791,64

1.652.198,57

1.000.000,00

1.000.000,00

Sredstvima osiguranim iz EU fondova
financiranje pomoćnika u nastavi djeci s
teškoćama u osnovnoškolskim ustanovama
Osječko-baranjske županije

Sredstvima osiguranim iz EU fondova
Osiguravanje školske prehrane za djecu u
riziku od siromaštva u osnovnoškolskim
ustanovama Osječko-baranjske županije
590.256,30

489.654,19
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Tekuće pomoći iz državnog
proračuna - EU projekti
"Vrijeme je za školski
obrok"
Kapitalne pomoći
iz
državnog
proračuna
provedba projekta
kapitalne
investicije
u
školstvu
Kapitalne pomoći
iz
gradskih proračuna - Centar
za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju
Kapitalne pomoći
iz
državnog
proračuna
provedba projekta - DOM
ZDRAVLJA NAŠICE
Tekuće pomoći iz državnog
proračuna
temeljem
prijenosa EU sredstava RAZMINIRANJE
Ostali prihodi za posebne
namjene
- kreditna linija za obrtna
sredstva
Ostali prihodi za posebne
namjene
- za vodnu stepenicu

Ostali nespomenuti prihodi
za posebne namjene Ministarstvo turizma za
cikloturizam
i
turist.infrastrukturu
Ostali nespomenuti prihodi
za posebne namjene - IPA
CBC Hrvatska -Srbija
Ostali prihodi za posebne
namjene
- za prostorno-prometnu
studiju
UKUPNO

637.800,00

507.279,10

4.954.793,00

3.500.000,00

1.000.000,00

1.000.000,00

900.000,00

899.960,62

Sredstvima osiguranim iz EU fondova
osiguravanje školske prehrane za djecu u
riziku od siromaštva u osnovnoškolskim
ustanovama Osječko-baranjske županije
Sredstvima osiguranim iz Ministarstva
regionalnoga razvoja i fondova Europske
unije temeljem ugovora o sufinanciranju
izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Osijek
Sredstvima osiguranim iz proračuna Grada
Osijeka temeljem ugovora o sufinanciranju
izgradnje Centra za odgoj, obrazovanje i
rehabilitaciju Osijek
Sredstva osigurana temeljem Ugovora o
sufinanciranju
između
Ministarstva
regionalnog razvoja i fondova Europske
unije i Osječko-baranjske županije za
izgradnju nove ambulante u Donjoj Motičini
Sredstvima osiguranim iz EU fondova
financiranje razminiranja

7.165.000,00

-

590.000,00

178.740,35

200.000,00

24.745,00

488.000,00

175.000,00

3.700,00

-

196.000,00
35.858.340,94

20.125,00
11.605.736,25

Sredstva jedinica lokalne samouprave s
područja Osječko-baranjske županije za
subvenciju kamate na poduzetničke kredite
Revizija Studije opravdanosti i izvodivosti
investicije
izgradnje višenamjenskog
hidrotehničkog sustava za uređenje vode i
zemljišta (VS Osijek) i studije procjene
utjecaja na okoliš
Sredstva su planirana za provedbu dvije
prijave na natječaj Ministarstva turizma i to
za Programa razvoja cikloturizma na
kontinentu u 2017. godini i Program razvoja
javne turističke infrastrukture u 2017. godini
Sredstva za provedbu aktivnosti za koje je
zadužena Županija, a sukladno Partnerskom
sporazumu o provedbi Projekata akronima
Centra Danube Tour
Prostorno prometna studija
cestovnoželjezničkog prometnog sustava šireg
područja grada Osijeka

Napomena: U tablici su prikazana samo sredstva koja su udruživana putem Županijskog proračuna

Kako je vidljivo iz prethodne tablice, temeljem zaključenih ugovora, Županija je i u ovoj
godini uz svoja sredstva vezala sredstva jedinica lokalne samouprave s područja Županije, državnih
institucija i EU sredstava.
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Upravljanje i raspolaganje imovinom Županije

3.

Imovinu Županije, uz prikazana financijska sredstva čine i nekretnine u njezinom
vlasništvu te imovinska prava, pretežito u odnosu na trgovačka društva kojih je su/vlasnik. Njima je
Županija upravljala i raspolagala pažnjom dobrog gospodara.
U svezi s promjenama koje se odnose na vlasništvo odnosno suvlasništvo Županije u
trgovačkim društvima nastale tijekom izvještajnog razdoblja, prema stanju na dan 31. prosinca
2017. godine utvrđeno je da:
u navedenom razdoblju nije bilo novih postupaka u privatizaciji trgovačkih društava u
su/vlasništvu Osječko-baranjske županije,
u postupku privatizacije trgovačkih društava vodnog gospodarstva Vuka d.d. Osijek,
Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac u navedenom razdoblju otplata dionica obavljala se u
iznosima kako slijedi: dioničari Vuke d.d. Osijek uplatili su 12.774,83 kuna, dioničari
Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac ukupno su uplatili 44.738,25 kuna, dok su udjeličari
tvrtke Cesting d.o.o. Osijek ukupno su uplatili 91.486,58 kuna.
Popis nekretnina u vlasništvu Osječko-baranjske županije

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.a)
12.b)
12.c)
12.d)
13.
14.

Knjigovodstvena
evidencija
DA
Izvanbilančna evidencija
Izvanbilančna evidencija
Izvanbilančna evidencija
Izvnabilančna evidencija
Izvnabilančna evidencija

Adresa

k.č.br.

Z.k.ul.br.

Površina

Trg A. Starčevića 2
Trg A. Starčevića 7
Županijska 4
Radićeva 4
Ivana Adamovića 4
Strossmayerova 6
Trg Lava Mirskog
1
Trg Lava Mirskog
3
Europske Avenije
10
Europske Avenije
11

5441
1426
1821/1
5508
5506/2
1419

60
14550
9223
9101
16816
9015

1865 m² i 1449 m²
169,46 i 50 , m²
7813,00 m² - zemljište
533 m²
815 m²
380 m² - etažni dio -2 kat

5444/9

20128

230 m² - etažni dio

5442/1

15748

323 m² - etažni dio

5603

15748

393,15 m²

5529

9392

DA

Kapucinska 40
Dom tehnike Osijek
Dom
tehnike
Valpovo
Ankin Dvor
Dom
ronilaca,
Kapucinska 28
Kuća katnica u
Belom Manastiru
J.J. Strosmayera

5642/3
5718

4
6687

934 m²
240,31 - I kat i 117 m² II kat
1864 m²

2396
11017/21

3148

2164 m²

DA
DA

5634/1

4446

357,31 m2

DA

1928/52
9121/30

3061
21722

345 m²
13346m²

DA
DA

DA
Izvnabilančna evidencija
Izvnabilančna evidencija

DA
DA

Radi učinkovitog i transparentnog upravljanja nekretninama Osječko-baranjska županija je
uspostavila bazu podataka "Registar nekretnina" u informacijskom sustavu Županije. U Registar
nekretnina u 2017. godini upisna je kao k.č.br. 9121/30 oranica J.J. Strosmayera, z.k.ul. 21722, 13.346
m², temeljem Ugovora o prijenosu vlasništva u svrhu izgradnje nove zgrade I. gimnazije Osijek.
U prethodnoj godini upisani su temeljem članka 23. stavak 2. Zakona o vodama ("Narodne
novine" broj 153/19., 63/11., 130/11., 56/13. i 14/14.) kanali kao javno dobro u javnoj uporabi, pravo
vlasništva Osječko-baranjske županije, ukupno 127 kanala.
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Vlasnička struktura trgovačkih društava u vlasništvu Osječko-baranjske županije

R.br.

Trgovačko društvo

1.

Cesting d.o.o. Osijek
Karašica -Vučica d.d. Donji
Miholjac
Miholjački poduzetnički centar
Lokalna razvojna agencija d.o.o.
Donji Miholjac
Odvodnja d.d. Darda
Regionalna razvojna agencija
Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek
Regionalna veletržnica d.d. Osijek
Slobodna zona d.o.o. Osijek
Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek
Vuka d.d. Osijek
Zračna luka Osijek d.o.o.
Burza roba
Ulo hladnjača d.o.o.Osijek
Ekos d.o.o Osijek
Slavonska mreža d.o.o. Osijek

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

24.763.000,00

% učešća
OBŽ
38

12.180.900,00

26

3.167.400,00

70.000,00

30

21.000,00

3.978.300,00

26

1.034.700,00

40.000,00

50

20.000,00

27.449.600,00
9.500.000,00
380.000,00
9.925.200,00
26.208.000,00
600.000,00
2.000.000,00
31.700,00
20.000,00

8,16
95,789
10,53
30,58
20
50
50
63
8

2.240.000,00
9.100.000,00
40.000,00
3.036.000,00
5.241.600,00
300.000,00
1.000.000,00
20.000,000
1.600,00

Temeljni kapital

OBŽ u kunama
9.408.000,00

Temeljem Zakona o vodama građevine detaljne melioracijske odvodnje na području
Županije su njezino vlasništvo. Postupajući u skladu s navedenim zakonskim odredbama, kao i
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u izvještajnom razdoblju Župan je
zaključio ugovore o osnivanju prava služnosti. U izvještajnom razdoblju Županija je dala pravo
služnosti Baranjskom vodovodu d.o.o. za postavljanje kanalizacijske mreže u naselju Šumarina,
Đakovačkom vodovodu d.o.o. pravo služnosti postavljanja vodoopskrbnog cjevovoda u svrhu
rekonstrukcije i dogradnje vodoopskrbnog sustava Općine Semeljci, HEP-Operatoru distribucijskog
sustava, Elektroslavoniji Osijek pravo služnosti postavljanja zračnog kabela u svrhu izgradnje
Niskonaponske mreže na betonskim stupovima u mjestu Beničanci, Vodoradu d.o.o. iz Đurđenovca
pravo služnosti postavljanja vodoopskrbnog cjevovoda u svrhu izgradnje vodovodne mreže naselja
Lipine, Našičkom vodovodu d.o.o. pravo služnosti postavljanja vodoopskrbnog cjevovoda u svrhu
rekonstrukcije magistralnog vodoopskrbnog cjevovoda od Crpilišta Velimirovac do željezničke pruge
u Markovcu Našičkom. Prepoznajući važnost i značaj izgradnje pojedinih takvih objekata pravo
služnosti i osnivano je bez naknade.
Unutarnja revizija je neovisna aktivnost koja procjenjuje sustave unutarnjih kontrola, daje
neovisno i objektivno stručno mišljenje i savjete za unaprjeđenje poslovanja; pomaže upravnim
tijelima Županije i institucijama u nadležnosti u ostvarenju ciljeva primjenom sustavnog i
disciplinarnog pristupa. Mišljenje unutarnje revizije u razdoblju trećeg i četvrtog tromjesječja 2017.
godine temelji se na tri (3) provedene revizije koje su pokrile područje namjenskog trošenja potpora za
lovstvo na području Osječko-baranjske županije, financiranja aktivnosti javnih potreba u sportu na
području Osječko-baranjske županije, te financiranja aktivnosti postrojbe civilne zaštite Osječkobaranjske županije.
U okviru navedenih unutarnjih revizija dano je 8 preporuka, koje su u cijelosti prihvaćene.
Prilikom provedbe revizije vodi se računa da se ojača sustav unutarnjih kontrola područja koja su
definirana Upitnikom o fiskalnoj odgovornosti. Slijedom navedenog, revizijama je pokriveno područje
izvršavanja Proračuna.
U 5 ovršnih predmeta, koje je pokrenula Županija kao ovrhovoditelj radi naplate svojih
potraživanja (naknada troškova provedene analize i superanalize ispravnosti prehrambenih proizvoda,
naknade parničnog troška), ovršni postupci su u tijeku, a Županija kao ovrhovoditelj je u redu
namirenja tražbine kod banke, budući je predložila ovrhu na računu ovršenika.
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Ukazujemo na poteškoće naplate tražbina Županije u ovršnim predmetima, budući da
ovršenici ne posjeduju kako pokretnu, tako ni nepokretnu imovinu, niti novčana sredstva na otvorenim
računima kod banaka, te slijedom toga i zatvaranje obrta. Stalnim praćenjem imovine ovršenika,
Županija kao ovrhovoditelj može predložiti promjenu sredstava i predmeta ovrhe.

-

-

Od trenutno 13 parničnih predmeta u kojima je Županija stranka u postupku:
u 3 predmeta je žalbeni postupak u tijeku,
u 4 predmeta su u tijeku glavne rasprave (održana su raspravna ročišta, Županija kao stranka
ulagala je, sukladno tijeku parničnog postupka, podneske u kojima se očitovala i predlagala
pojedine parnične radnje, dostavljala dokaze i očitovala se na dostavljene dokaze
protustranke)
u 1 predmetu donijeta presuda čeka se dobivanje klauzule pravomoćnosti i ovršnosti kako bi
se pokrenuo zahtjev za izravnu naplatu
u 1 predmetu zaključena sudska nagodba (treba pratiti izvršenje plaćanja prema nagodbi do
isplate; tuženik za sada redovno podmiruje mjesečne iznose)
u 3 predmeta došlo je do prekida postupka
u 1 predmetu pravomoćna i ovršna presuda, no nije ju moguće izvršiti budući tuženik ne
postoji (Lovačko društvo ne postoji) iako je u Registru udruga još uvijek upisano da je udruga
aktivna.

U tijeku je stečajni postupak nad stečajnim dužnikom PAN-papirna industrija-Trgopromet d.d.
Đakovo (Osječko-baranjska županija prijavila svoju tražbinu u ukupnom iznosu od 7.104.026,74 kuna,
u stečajnom postupku nad navedenim dužnikom).

5.

Javna nabava

Radi nabave robe, usluga i radova sukladno posebnim odlukama i planskim dokumentima
Županijske skupštine, u visini predviđenoj Županijskim proračunom, a pod uvjetima i na način
utvrđenim posebnim odlukama te Odlukom o izvršavanju Proračuna, Župan je tijekom izvještajnog
razdoblja, sukladno propisima o javnoj nabavi donio 4 izmjene i dopune Plana nabave Osječkobaranjske županije za 2017. godinu, 46 rješenja (9 rješenja o javnoj nabavi, 32 rješenja o odabiru
najpovoljnije ponude, 4 rješenja o poništenju postupka javne nabave i 1 rješenje o izmjeni rješenja o
javnoj nabavi), 21 zaključak o prihvaćanju prijedloga ugovora i 5 dodataka ugovorima.
U razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine provedeno je 8 postupaka javne nabave
putem otvorenog postupka javne nabave, od kojih 2 završavaju sklapanjem okvirnog sporazuma o javnoj
nabavi roba, 1 sklapanjem ugovora o javnoj nabavi robe (3 ugovora), 4 sklapanjem ugovora o javnoj
nabavi radova (24 ugovora), a 1 postupak javne nabave je poništen.
Temeljem Odluke o jednostavnoj nabavi robe, usluga i radova te provedbi projektnih natječaja
provedeno je 29 jednostavnih nabava na temelju zahtjeva upravnih tijela Osječko-baranjske županije.
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V.

ZAKLJUČAK

Novoizabrani župan Osječko-baranjske županije Ivan Anušić preuzeo je dužnost 12. lipnja
2017. godine, a kao prve poteze najavio je održavanje sjednice Vlade Republike Hrvatske u Osijeku,
nastavak i ubrzanje započetih i pokretanje novih razvojnih projekata te naglasio važnost projekata
poput Koridora 5c, Regionalnog centra za gospodarenje otpadom, sustava navodnjavanja, vodne
stepenice na Dravi.
Rad županijske uprave u drugoj polovici 2017. godine određen je zatečenim proračunskim
okvirima i postojećom organizacijskom strukturom. Župan je tako sa suradnicima nastavio ostvarivati
aktivnosti određene zakonskim ovlastima, općim aktima i aktima Županijske skupštine. U skladu s
planiranim i ugovorenim obvezama, financijskim mogućnostima te brigom o ravnomjernom razvoju
svih područja Osječko-baranjske županije provedene su redovite aktivnosti i mjere na području
školstva, zdravstvene i socijalne politike, održavanja i razvoja društvene, komunalne i prometne
infrastrukture, potpora razvoju gospodarstva, osobito poljoprivrede i kontinentalnog turizma,
investicija uz znatnije angažiranje sredstava europskih fondova, energetskih projekata, prostornog
uređenja i građenja, prostornog planiranja i zaštite okoliša, kulture, sporta i drugih djelatnosti iz
nadležnosti Županije.
Osječko-baranjska županija je najrazvijenija županija na području istočne Hrvatske, no
osnovna obilježja trenutnog stanja su teška gospodarska situacija (u zadnje tri godine bilježe se
pozitivni ukupni rezultati poslovanja gospodarstva), velika nezaposlenost i odlazak znatnog broja
radno aktivnog stanovništva u inozemstvo ili druge krajeve Hrvatske, pa je politika nove županijske
uprave usmjerena na provođenje konkretnih projekata, poticanje poduzetništva i zapošljavanja, ali i
mijenjanje percepcije o stanju i budućnosti Županije. Povratak optimizma i povjerenja temelji se na
pripremi i pokretanju projekata te osnaživanju komunikacije na svim razinama, od odnosa županijske
uprave prema nacionalnim institucijama i jedinicama lokalne samouprave do dijaloga i partnerskog
odnosa sa žiteljima Županije zainteresiranima za stvaranje pozitivnog ozračja i uvjeta za kvalitetan rad
i razvoj.
Župan je održavao redovite tjedne kolegije na kojima je s pročelnicima upravnih odjela i
ostalim suradnicima utvrđivao operativne aktivnosti, zatim mjesečne sastanke s načelnicima općina i
gradonačelnicima gradova na kojima su dogovarane zajedničke aktivnosti u realizaciji razvojnih
projekata te redovite posjete općinama i gradovima, kao i tvrtkama. Ujedno je imenovao posebne
timove za provođenje svih kapitalnih projekata. U navedenom razdoblju održano je sedam sjednica
Županijske skupštine na kojima su donesene ključne odluke i zaključci, pa tako i Proračun za 2018.
godinu koji iznosi 810.001.290,00 kuna odnosno 7,95% više nego prošle godine. Sukladno tomu veća
su i izdvajanja za projekte koji će donijeti značajne pomake u razvoju gospodarstva i cijele Županije.
Župan je inicirao i aktivno sudjelovao u redovitom okupljanju pet župana s područja istočne Hrvatske
te osobito u provođenju Projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Značajnu pozornost posvetio je
susretima s veleposlanicima i drugim predstavnicima međunarodne zajednice, osobito organiziranih u
cilju provođenja razvojnih projekata s međunarodnom komponentom.
U Osijeku je 1. prosinca 2017. godine održana sjednica Vlade Republike Hrvatske na kojoj su
potpisani ugovori za realizaciju projekata na području Osječko-baranjske županije u vrijednosti više
od milijardu kuna. To su projekti Centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, dezinsekcije komaraca u
Parku prirode Kopački rit, poboljšanja primarne zdravstvene zaštite, rekonstrukcije više ulica i trgova
u Osijeku i Donjem Miholjcu, dovršetka izgradnje Sveučilišnog kampusa, projektiranja i izgradnje IT
parka, uspostave Centra za autizam, osnivanja Arheološkog muzeja Osijek, darovanja dvorca Eugena
Savojskog u Bilju za uspostavu centra za posjetitelje, darovanje nekretnina za Caritas i stanova za
zbrinjavanje socijalno ugroženih građana, modernizacije tramvajske infrastrukture i nabave autobusa u
Osijeku, Projekt vodoopskrbe i odvodnje Valpovo - Belišće, poboljšanje vodno-komunalne
infrastrukture aglomeracije Đakovo, uređenje desne obale Drave u Osijeku, proizvodnje papirne
ambalaže, izgradnje luke za rasute terete, pristaništa za kruzere.
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U navedenom razdoblju pripremljeni su i na sjednici Županijske skupštine usvojeni zaključci
kojima se omogućava reorganizacija županijske uprave radi povećanja njene učinkovitosti i
provođenja strateških razvojnih projekata. U tom cilju osnovani su novi upravni odjeli (UO za
investicije, razvojne projekte i fondove Europske unije, UO za ruralni razvoj i UO za kontinentalni
turizam). Odlukom župana osobni dohoci župana, zamjenika župana i pročelnika smanjeni su 5-10
posto, a za 10 posto povećani su zaposlenicima s najnižim primanjima.
Vodeći se motivom da je za razvoj Osječko-baranjske županije značajan svaki projekt, od
jednog samozapošljavanja do stotine milijuna vrijednih projekata koji jamče zapošljavanje više tisuća
radnika, tijekom drugog polugodišta 2017. godine poseban naglasak u radu Župana i županijske
uprave bio je na kapitalnim projektima. Tako je sustavno pripremljen projekt "Školski obrok za sve"
(koji je u primjeni od 1. siječnja 2018. godine). Nominalna vrijednost projekta je 17 milijuna kuna, s
time da Županija osigurava 12 milijuna kuna, a gradovi i općine participiraju s ukupno pet milijuna
kuna. Za sve učenike osnovnih škola osiguran je besplatan obrok, a u narednoj fazi opremit će se
školske blagovaonice i kuhinje te stvoriti uvjete za pripremu toplog obroka, i to s namirnicama
proizvedenim kod obiteljskih i drugih poljoprivrednih proizvođača s područja Županije.
Nakon deset godina projekt Regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće napokon je
dobio konkretne okvire. Utvrđena je lokacija, osnovan je tim za njegovo provođenje, u tijeku su
postupci pripreme projektne dokumentacije, osnivanja proizvođačke organizacije i uključivanja
poljoprivrednih proizvođača u izgradnju modernog pogona vrijednog oko 40 milijuna kuna, a koji
obuhvaća pakirnicu, sortirnicu, sušaru, hladnjaču, tunel hlađenja, skladišta proizvoda i druge sadržaje.
Nastavljena je izgradnja sustava navodnjavanja. U lipnju je otvoren Sustav navodnjavanja
Baranja, investicija vrijedna 129 milijuna kuna, obuhvata 5.000 ha sa 170 km kanalskog sustava.
Stvoreni su uvjeti za prijavu za izgradnju još četiri sustava navodnjavanja vrijednih 117 milijuna kuna,
a oko 300 milijuna kuna je vrijednost projekata u projektiranju. Za izgradnju objekata I. gimnazije
osiguran je prostor na lokaciji uz križanje Kanižlićeve i Strossmayerove ulice u Osijeku. Grad Osijek i
Erste banka poklonili su zemljište, a postupak se nastavlja natječajem za najbolje idejno rješenje i
drugim fazama realizacije projekta procijenjene vrijednosti oko 50 milijuna kuna. U tijeku je analiza
lokacija za izgradnju namjenskog kompleksa za novi sajamski prostor u Osijeku na prometno
pristupačnoj lokaciji.
U suradnji s Vladom Republike Hrvatske i resornim ministarstvima nastavljene su aktivnosti
na izgradnji Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, a koordinira ih Ekos d.o.o.,
zajednička tvrtka Osječko-baranjske i Vukovarsko-srijemske županije. Projekt izgradnje Centra za
autizam, vrijedan 15 milijuna kuna, ubrzan je u drugoj polovici 2017. godine, i to nakon osiguranja 3,5
milijuna kuna bespovratnih sredstava EU. Projekt će tako umjesto krajem 2019. biti završen u jesen
2018. godine.

KLASA:
URBROJ:

Župan
Ivan Anušić
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