REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

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

KLASA: 021-04/18-02/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-9
Osijek, 8. veljače 2018.

ZAPISNIK
8. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 8. veljače 2018. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,05 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Renata Forjan i
2. Velimir Golub.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu,
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (45 za), te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani
Renata Forjan i Velimir Golub.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Dijana Barišić.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
44 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan
Anočić, 3. Ivana Bagarić, 4. Marko Bogatić, 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac, 6. Marija Čačić, 7. Ivica
Čeme, 8. Darko Dorkić, 9. Marija Dujić, 10. dr.sc. Lidija Dujmović, 11. Hrvoje Duvnjak, 12. Goran
Đanić, 13. Marela Đurić, 14. Borivoj Eklemović, 15. Renata Forjan, 16. Velimir Golub, 17. Srđan
Igali, 18. Andrej Jurić, 19. Zoran Kovač, 20. Željko Kovačević, 21. Tomislav Kuna, 22. Dejan Liović,
23. Željko Macanić, 24. Ivica Mandić, 25. Anđelko Martinčević, 26. Leonora Martinuš, 27. Marijan
Peran, 28. Zvonko Plavčić, 29. Zvonko Pongrac, 30. dr.sc. Ivan Požgain, 31. Vanja Prošić, 32. Mirta
Prusina, 33. Sanja Rogoz-Šola, 34. Vinko Ručević, 35. Goran Soldo, 36. dr.sc. Željka Šapina, 37. Jovo
Šijan, 38. Ivica Šimundić, 39. Nenad Šinko, 40. dr.sc. Drago Šubarić, 41. Dražen Trcović, 42.
Zvjezdana Tuma-Pavlov, 43. Dragan Vulin, 44. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Domagoj Hajduković, 2. Stjepan Krznarić, 3. Vjeran Miličić, 4.
Hrvoje Pavković, 5. dr.sc. Mirko Pešić, 6. Nevenka Redžep, 7. Stipan Šašlin, 8. dr.sc. Vladimir
Šišljagić, 9. Damir Tomić, 10. Hrvoje Topalović i 11. Ivo Zelić.
Ostali nazočni:
1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječkobaranjske županije, 3. Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. mr.sc.
Radomir Čvarković, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Ivan Hampovčan, tajnik
Županije, 6. dr.sc. Ivana Stanić, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 7. Ružica
Gverieri iz Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 8. Ivana Katavić Milardović, v.d. pročelnika
Upravnog odjela za gospodarstvo, 9. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 10. Mladen Pejić, pročelnik Službe za zajedničke
poslove, 11. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 12.
Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Sabina Režić, pročelnica
Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 14. Davor Slivka, v.d. pročelnik Službe za javnu
nabavu, 15. Sandra Filipović, v.d. pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu, 16. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu, 17. Maja Alduk Šakić, v.d.
pročelnica Upravnog odjela za ruralni razvoj, 18. Sabina Režić, pročelnica Upravnog odjela za
upravne i pravne poslove, 19. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 20. Ivan Karalić, poslovni
tajnik župana, 21. Jerka Lukačević, pomoćnik tajnika Županije, 22. Svjetlana Rauš, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 23. Suzana Tretinjak,
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 24. Snježana Vidranski-Škorić,
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pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 25. Branko Vrbošić, viši savjetnik u
Tajništvu Županije, 26. Ivana Čandrlić Dankoš, v.d. pročelnica Upravnog odjela za kontinentalni
turizam, 27. mr.sc. Mirela Kalazić, v.d. pročelnica Upravnog odjela za investicije, razvojne projekte i
fondove Europske unije, 28. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 29. dr.sc. Stjepan
Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., za međunarodnu i regionalnu
suradnju, 30. Davor Mikulić, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije, 31. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije, 32. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 33. Josip
Subašić, Zavod za informatiku Osijek, 34. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke
poslove, 35. Ivana Gusak Galić iz Tajništva Županije, 36. Matea Mamić iz Tajništva Županije i 37.
Jelena Dudaš, Vodovod Osijek.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog
reda, da ih podnesu.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (44 za) utvrđen sljedeći

DNEVNI RED

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

Usvajanje zapisnika 7. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 12. lipnja do 31. prosinca
2017. godine
Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o osnivanju Javne ustanove Županijske razvojne agencije Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Operativnog plana razvoja cikloturizma Osječko-baranjske županije
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2018. godinu
Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu
Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području
Osječko-baranjske županije u 2017. godini
Prijedlog Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava odvodnje Osijek
Prijedlog Ugovora o darovanju nekretnina u Bilju u vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. u korist
Osječko-baranjske županije i Općine Bilje
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14.
15.
16.
17.
a)

b)

18.

Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" Osijek
Zahtjev Viole d.o.o. u stečaju, Osijek za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o.
Osijek kao kulturnog dobra
Zahtjev Općinskog suda u Osijeku za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o.
Vladislavci kao kulturnog dobra
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2017.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2017.
godine
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Stručnog povjerenstva za provedbu
postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine Čepin.

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 7. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 7. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 7. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 7. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno (44 za).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 7. sjednice Marelu Đurić i Borivoja Eklemovića da poslije
sjednice potpišu zapisnik.
TOČKA 2.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu,
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8.
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti
Skupštine.
Darko Dorkić postavlja pitanje vezano uz problematiku koja je aktualna ovih dana, a to je javni
prijevoz odnosno ukidanje 72 linije od strane javnog prijevoznika tvrtke Arriva grupa, iako je župan
Ivan Anušić prethodno organizirao sastanak s predstavnicima jedinica lokalne samouprave i ove tvrtke
kako bi se prevenirali potencijalni problemi. Stoga to smatra neočekivanim i neprimjerenim. Moli
župana Anušića da izvijesti Skupštinu i javnost što je po tom pitanju učinjeno odnosno je li se došlo do
konačnog rješenja.
Dr. sc. Lidija Dujmović postavlja pitanje o zbrinjavanju komunalnog otpada organskog podrijetla iako
napominje da je to u nadležnosti Grada Osijeka. Kućanstvima, oko 3000, su podijeljeni komposteri u
koje se slaže predmetni otpad nakon čega se posipa s korisnim mikroorganizmima koji razgrađuju
organski otpad i sprječavaju širenje neugodnih mirisa. To se kasnije može koristiti u poljoprivredi.
Zanima ju zašto se kante i navedeni posip uvozi iz Slovenije iako se isto proizvodi u Hrvatskoj
odnosno u Slavoniji, točnije u Valpovu. Je li moguće barem ubuduće nabavljati ove proizvode u našoj
Županiji odnosno Hrvatskoj.
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Ivica Mandić nadovezuje se na kolegu Darka Dorkića po pitanju javnog prijevoza gdje je koncesionara
- javnog prijevoznika ocijenio neodgovornim zbog ukidanja 72 linije u jednom danu. Čestitao je
županu Ivanu Anušiću na žurnoj reakciji i što je ovaj problem podigao na najvišu razinu, na
ministarstva te je o tome razgovarao i s predsjednikom Vlade Republike Hrvatske. Mišljenja je da je
potrebno kvalitetnije urediti ugovorne uvjete odnosno kako i na koji način može koncesionar ukinuti
linije. Po njegovu mišljenju organizacija javnog prijevoza je povezana i s demografskom slikom naše
Županije zbog čega je ovo pitanje od iznimnog značaja.
Dr. sc. Nedeljko Bosanac postavlja pitanje vezano uz projekte koje je Osječko-baranjska županija
realizirala u suradnji s Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku. Na posljednjoj sjednici je postavio upit
koliki je iznos potpora s kojima je Županija u ovom i prošlom mandatu sufinancirala znanstvene
projekte ovog Fakulteta. Na to je pitanje dobio pisani odgovor i na tom je zahvalio županu Ivanu
Anušiću. Sada, nakon što je upoznat s iznosom od 2,67 milijuna kuna od 2003. do 2013. za ove
potpore, postavlja prošireno pitanje na istu temu odnosno koji su to točno projekti i tko su njihovi
nositelji, kako bi on mogao utvrditi efekte istih.
Andrej Jurić postavlja pitanje je li vijećnička i građanska dužnost upozoriti na politički klijentelizam i
korupciju. Pri tom je pročitao definicije klijentelizma i korupcije. Javno upozorava na njegove
posljedice na ekonomski razvoj. Navodi primjer Vodovoda Osijek gdje je po njegovu mišljenju na
snazi politički klijentelizam. Također, predlaže da se povede briga o jelovnicima u osnovnim školama
pri čemu je pokazao sliku učeničkog obroka iz osnovne škole u Belom Manastiru. Traži da se
ravnateljima daju naputci i smjernice kako kreirati kvalitetne jelovnike.
Željko Macanić zahvalio je županu Ivanu Anušiću na pisanom odgovoru vezano za cestu Gezinci Osijek koja bi trebala biti obnovljena do 2020. godine kao i na rješavanju pitanja ukinutih linija u
Osječko-baranjskoj županiji. Zanima ga odnos načelnika, gradonačelnika, župana i vijećnika u
Skupštini. Postavio je upit županu Ivanu Anušiću zašto je izostao s manifestacije proglašenja
najsportaša u protekloj godini. Izrazio je nezadovoljstvo radnim sastankom župana Ivana Anušića u
Gradu Donjem Miholjcu na koji nije bio pozvan kao županijski vijećnik. Smatra da je potrebno imati
strategiju razvoja Grada, gdje između ostalog spominje probleme u Industrijskoj zoni i obnovu dvorca
Prandau. Naposljetku, postavlja pitanje čiji je on vijećnik ako ne sudjeluje na ovakvim sastancima koji
su od interesa za Grad Donji Miholjac i Županiju.
Marija Čačić postavlja pitanje vezano uz županijski projekt "Školski obrok za sve" odnosno prehranu
u osnovnim školama. Pitala je jesu li tim projektom obuhvaćene sve osnovne škole u Županiji i kako
napreduje realizacija projekta pozivajući se na primjer škole u Ladimirevcima gdje je već
implementirana verzija toplog obroka.
Goran Soldo svojim pitanjem nadovezao se na vijećnicu Mariju Čačić i pohvalio projekt "Školski
obrok za sve", no istaknuo je probleme koji se javljaju u određenim školama. Naime, prema njegovim
riječima, namirnice se sukladno ovlastima ravnatelja, nabavljaju u trgovačkim lancima, a ne od
obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava i drugih lokalnih slavonskih proizvođača čime nije postignut
gospodarski efekt. Apelira da se utječe na ravnatelje tih osnovnih škola kako bi se stvorio sinergijski
učinak prehrane u školama za svu djecu i pozitivni pokazatelj u gospodarstvu. Nadalje, ističe problem
prijevoza Općine Šodolovci gdje djeca iz Paulin Dvora nemaju osiguranu liniju do svojih škola.
Također ga zanima je li riješeno pitanje gradnje nove Srednje škole u Đakovu ili dogradnje postojeće
odnosno u kojem statusu je taj projekt.
Mirta Prusina postavlja pitanje u kojoj je fazi županijski projekt Centra za autizam i kada se može
očekivati završetak njegove realizacije.
Dr. sc. Drago Šubarić postavlja pitanje vezano za županijski projekt Regionalni distributivni centar za
voće i povrće. O tome se govori godinama, a njegovo mišljenje je da kasnimo više od desetljeća s
njegovom realizacijom. U ovom trenutku vidljivo je da se promijenila lokacija projekta i da se
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definirala njegova tehnologija i kapaciteti. Zanima ga dinamika izvođenja radova i u kojoj smo fazi
realizacije tog projekta.
Leon Žulj postavlja pitanje kada očekujemo početak radova na energetskoj obnovi osnovnih škola u
Valpovu i Ladimirevcima i kolika je njihova predmetna vrijednost. Drugo pitanje se odnosi na Dom
tehnike u Valpovu. Ukazao je na potrebu ubrzanog rješavanja imovinsko-pravnih odnosa u Zajednici
tehničke kulture Valpovo-Belišće kako bi se mogao pripremiti projekt obnove Doma tehnike u
Valpovu.
Ivica Šimundić postavlja pitanje Županu može li dio ministarstava prebaciti svoj rad u grad Osijek
odnosno na područje naše Županije. Za primjer navodi da bi bilo potrebno da državni tajnik ili
pomoćnik ministra prebaci svoj rad u Osijek pogotovo kada govorimo o resorima poljoprivrede i
kontinentalnog turizma. Na taj način bi osigurali njihovu odnosno dostupnost ministarstava, a pri tome
stručni ljudi ne bi odlazili u Zagreb nego bi ostajali ovdje.
Tomislav Kuna postavlja pitanje vezano za županijsku cestu u Čepinu, Osijek - Đakovo - Našice, radi
se o kružnom toku u središtu Čepina odnosno pitanje glasi kada bi trebali krenuti radovi na njegovoj
izgradnji. Također postavlja pitanje vezano za županijsku cestu gdje je prilikom izvođenja radova na
kanalizacijskoj mreži u Čepinu, ista postavljena na trasu kolnika, a ne u zeleni pojas te je došlo do
oštećenja ceste. Pita da li je moguća i kada sanacija te županijske ceste.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Ivan Anušić.
TOČKA 3.

IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U
RAZDOBLJU OD 12. LIPNJA DO 31. PROSINCA 2017. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Župan
Osječko-baranjske županije.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (40 za, 2 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Izvješća Župana
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju
od 12. lipnja do 31. prosinca 2017. godine
KLASA: 022-04/18-02/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-16
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 4.

PRIJEDLOG
ŽUPANIJE

ZA

PROMJENU

STATUTA

OSJEČKO-BARANJSKE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
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Podnositelj Prijedloga je Župan Osječko-baranjske županije.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini da, ako prihvati Prijedlog za promjenu Statuta
Osječko-baranjske županije, u Povjerenstvo za pripremu i utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i
dopunama Statuta imenuje:
1.
Dragana Vulina, za predsjednika ,
2.
Ivanu Bagarić,
3.
Ivana Hampovčana
4.
Ivicu Šimundića i
5.
Hrvoja Topalovića, za članove.
Prijedlog za promjenu Statuta razmatrao je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna
pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje: Marko Bogatić.
Predsjednik poziva Tajnika Županije da obrazloži podneseni Prijedlog.
Potom Tajnik Županije obrazlaže podneseni Prijedlog.
Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije s
predloženom izmjenom navedenom u Izvješću radnih tijela na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog za promjenu Statuta prihvaćen većinom glasova
(41 za, 2 suzdržana).
Budući da je prihvaćen Prijedlog za promjenu Statuta, predsjednik stavlja na glasovanje prijedlog za
imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (40 za, 2 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga za promjenu
Statuta Osječko-baranjske županije
KLASA: 012-03/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
TOČKA 5.

PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ŽUPANIJSKE
RAZVOJNE AGENCIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za izbor i imenovanja.
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Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje: Ivica Mandić, Marko Bogatić, Zvjezdana Tuma Pavlov
i dr. sc. Nedjeljko Bosanac.
Predsjednik poziva Tajnika Županije da obrazloži podneseni Prijedlog Odluke.
Potom Tajnik Županije obrazlaže podneseni Prijedlog Odluke.
Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćeno jednoglasno (41 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o osnivanju Javne ustanove Županijske
razvojne agencije Osječko-baranjske županije
KLASA: 024-03/17-01/5
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmotrili, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (40 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o
upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
KLASA: 023-01/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)

Predsjednik određuje stanku od 23 minute.
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Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 7.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O PLAĆI I NAKNADI ZA
RAD DUŽNOSNIKA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije, Službi za zajedničke poslove i Upravnom odjelu za javne financije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva zamjenika župana Gorana Ivanovića, da uvodno obrazloži podneseni Prijedlog
Odluke.
Potom Goran Ivanović obrazlaže podneseni Prijedlog Odluke.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu.
Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanje njezine primjene, predloženo stupanje na snagu
prvog dana nakon objave u "Županijskom glasniku" predsjednik je predložio da se o ovom prijedlogu u
odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, vijećnici
posebno izjasne utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju.
Predsjednik stavlja na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je rečeni prijedlog prihvaćen jednoglasno (36 za).
Potom predsjednik stavlja Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (36 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o plaći i naknadi za
rad dužnosnika Osječko-baranjske županije
KLASA: 120-02/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 8.

PRIJEDLOG OPERATIVNOG PLANA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

RAZVOJA

CIKLOTURIZMA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu.
Operativni plan je predložio Župan.
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Prijedlog Operativnog plana su razmatrale Komisija za gospodarska pitanje, Komisija za prostorno
uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za lokalnu samoupravu i Županijsko povjerenstvo za gospodarski
razvitak sela.
Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje: Željko Macanić.
Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Operativnog plana razvoja cikloturizma na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Operativnog plana prihvaćeno jednoglasno (34
za), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o donošenju Operativnog plana
razvoja cikloturizma
Osječko-baranjske županije
KLASA: 334-01/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 9.

PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2018. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za
gospodarska pitanja.
Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Programa na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen jednoglasno (36 za), te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
poticanja poduzetništva Osječko-baranjske
županije za 2018. godinu
KLASA: 302-01/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
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TOČKA 10. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2017. GODINI
a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
b) IZVJEŠĆE
O
STANJU
PROVEDBE
PROVEDBENOG
PLANA
UNAPRIJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove i Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjskoj županiji.
Izvješća je predložio Župan.
Izvješća su razmatrale Komisija za javne službe i Komisija za lokalnu samoupravu.
Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara objedinjenu raspravu. U raspravi sudjeluju: Darko Dorkić i Ivica Mandić.
Predsjednik poziva Mladena Pejića, pročelnika Službe za zajedničke poslove, da obrazloži izvješća.
Potom Mladen Pejić obrazlaže izvješća.
Predsjednik zaključuje raspravu i daje izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su izvješća prihvaćena jednoglasno (38 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju
zaštite od požara na području Osječko-baranjske
županije u 2017. godini i o stanju provedbe
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od
požara za područje Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu
KLASA: 214-01/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 11.

INFORMACIJA O POTPORAMA POLJOPRIVREDI, RURALNOM
RAZVOJU I RURALNOM TURIZMU NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Županijsko povjerenstvo za gospodarski
razvitak sela i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Predsjednik napominje da su Zaključke ovih tijela vijećnici dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje: Darko Dorkić.
Predsjednik poziva Silvu Wendling, pročelnicu Upravnog odjela za poljoprivredu, da obrazloži
Informaciju.
Potom Silva Wendling obrazlaže Informaciju o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom
turizmu na području Osječko-baranjske županije.
Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćeno jednoglasno (38 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i
ruralnom turizmu na području
Osječko-baranjske županije u 2017. godini
KLASA: 320-01/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 12.a)

b)

PRIJEDLOG
IZMJENE
PLANA
RAZVITKA
ODVODNJE
I
PROČIŠĆAVANJA OTPADNIH VODA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG ODLUKE O ODVODNJI OTPADNIH VODA U OKVIRU
SUSTAVA ODVODNJE OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj odnosno u Upravnom odjelu za gospodarstvo.
Župan predlaže Skupštini donošenje Izmjene Plana i Odluke u predloženom tekstu.
Prijedloge su razmatrala nadležna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela
podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno za obje točke, a izjašnjava odvojeno.
Predsjednik otvara objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjene Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjene Plana prihvaćen jednoglasno (38 za), te
je Skupština Županije donijela
IZMJENU
Plana razvitka odvodnje i pročišćavanja
otpadnih voda na području Osječkobaranjske županije
KLASA: 325-01/17-01/23
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
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Potom predsjednik stavlja na glasovanje Prijedlog Odluke o odvodnji otpadnih voda u okviru sustava
odvodnje Osijek.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen jednoglasno (38 za), te je
Skupština Županije donijela
O DLUK U
o odvodnji otpadnih voda u okviru
sustava odvodnje Osijek
KLASA: 325-01/18-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 13.

PRIJEDLOG UGOVORA O DAROVANJU NEKRETNINA U BILJU U
VLASNIŠTVU HRVATSKIH ŠUMA D.O.O U KORIST OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE I OPĆINE BILJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora.
Prijedlog Ugovora su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Ugovora na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Ugovora prihvaćen jednoglasno (37 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o
darovanju nekretnina u Bilju u
vlasništvu Hrvatskih šuma d.o.o. u korist
Osječko-baranjske županije i Općine Bilje
KLASA: 947-01/18-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
TOČKA 14.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
IZMJENAMA
I
DOPUNAMA
STATUTA
POLIKLINIKE
ZA
REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG" OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
12

Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (39 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama i dopunama Statuta
Poliklinike za rehabilitaciju slušanja
i govora "SUVAG" Osijek
KLASA: 024-04/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 15.

ZAHTJEV VIOLE D.O.O. U STEČAJU, OSIJEK ZA OČITOVANJEM O
PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINA U K.O. OSIJEK KAO KULTURNOG
DOBRA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove.
Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva.
Materijal su razmotrili Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje: Andrej Jurić.
Predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (36 za, 3
protiv), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
Viole d.o.o. u stečaju, Osijek
za očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnina u k.o. Osijek
kao kulturnog dobra
KLASA: 944-03/18-01/2
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
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TOČKA 16.

ZAHTJEV OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU ZA OČITOVANJEM O PRAVU
PRVOKUPA NEKTETNINE U K.O. VLADISLAVCI KAO KULTURNOG
DOBRA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za upravne i pravne poslove.
Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva.
Materijal su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Zaključka na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen jednoglasno (38 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
Općinskog suda u Osijeku
za očitovanjem o pravu prvokupa
nekretnine u k.o. Vladislavci
kao kulturnog dobra
KLASA: 944-03/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 17.
a)

b)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
STUDENOG DO 30. STUDENOG 2017. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
PROSINCA DO 31 PROSINACA 2017. GODINE

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije.
Budući da nije bilo drugih prijedloga predsjednik stavlja na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je rečeni prijedlog prihvaćen jednoglasno (37 za).
Predsjednik napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u
Upravnom odjelu za javne financije.
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Informacije je predložio Župan.
Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara objedinjenu raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja na glasovanje informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunskih zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. studenog do 30 studenog i od 1. prosinaca do 31. prosinca
2017. godine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (38 za, 2
suzdržana, te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. studenoga do 30. studenoga 2017. godine
KLASA: 400-06/17-01/26
URBROJ: 2158/1-01-01-18-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2017. godinu za razdoblje
od 1. prosinca do 31. prosinca 2017. godine
KLASA: 400-06/18-01/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 18.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
STRUČNOG POVJERENSTVA ZA PROVEDBI POSTUPKA DAVANJA
KONCESIJE ZA DISTRIBUCIJU PLINA NA PODRUČJU OPĆINE ČEPIN

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo.
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju člana
Stručnog povjerenstva za provedbu postupka davanja koncesije za distribuciju plina na području Općine
Čepin u predloženom tekstu.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu i stavlja Prijedlog Rješenja na
glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen jednoglasno (40 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Stručnog povjerenstva za provedbu
postupka davanja koncesije za distribuciju
plina na području Općine Čepin
KLASA: 310-01/17-01/3
URBROJ: 2158/1-01-01-18-3
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 11,57 sati.

KLASA: 021-04/18-02/1
URBROJ: 2158/1-01-01-18-9

Predsjednik
Dragan Vulin

Zapisničar
Dijana Barišić

Ovjerovitelji:
Renata Forjan
Velimir Golub

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 146,48 minute. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: https://vimeo.com/255343282
Zapisniku 8. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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