
Temeljem članka 30. točka 19. 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.), a u svezi članka 96. 
Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 
2/06., 5/09. i 2/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na 6. sjednici 18. prosinca 2013. 
godine 
 
 
 
 
 

P L A N  R A D A 
 

Skupštine Osječko-baranjske županije 
za 2014. godinu 

 
 
 
 

I. 
 
 Ovim Planom određuje se raspored održavanja sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije 
tijekom 2014. godine, raspored tema odnosno akata koji će biti predmetom razmatranja, te određuju 
njihovi nositelji izrade odnosno predlagatelji, kako slijedi: 
 
 
  1. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije 
 
 Informacija će sadržavati prikaz stanja u gospodarstvu s podacima vezanim uz financijske 

rezultate poslovanja poduzetnika, fizički obujam industrijske proizvodnje, vanjsko-trgovinsku 
razmjenu, zaposlenost i plaće, te nezaposlenost na području Osječko-baranjske županije. 
Sukladno Zaključku Skupštine donesenom na 4. sjednici 7. listopada 2005. godine, podaci u 
Informaciji uspoređivat će se s baznom 1990. godinom. 

 
Nositelj izrade: HGK Županijska komora Osijek (koordinator), Upravni odjel za 

gospodarstvo i regionalni razvoj i Hrvatski zavod za zapošljavanje 
Područni ured Osijek 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   veljača 2014. godine 
 
 
  2. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 

2013. godinu 
 
 Izvješće će obuhvatiti podatke o realiziranim i započetim projektima poticanja razvitka malog i 

srednjeg poduzetništva (malog gospodarstva) na području Županije temeljeno na Programu 
poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. godinu ("Županijski glasnik" broj 
13/12.), s podacima o dodijeljenim potporama malim i srednjim poduzetnicima i postupanju po 
važećim propisima i pravilima o državnim potporama. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   veljača 2014. godine 
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  3.  Izvješće o stanju okoliša u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2009. - 2012. godine  
 

 Temeljem članka 59. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13.) za 
potrebe praćenja ostvarivanja ciljeva iz Programa zaštite okoliša županija i programskih 
dokumenata vezanih za pojedine sastavnice okoliša i opterećenja kao i drugih dokumenata 
vezanih za zaštitu okoliša te zbog cjelovitog uvida u stanje okoliša na području jedinice 
područne (regionalne) samouprave predstavničko tijelo županije razmatra izvješće o stanju 
okoliša u županiji za razdoblje od četiri godine. Razmotreno Izvješće dostavlja se Agenciji za 
zaštitu okoliša u roku od mjesec dana nakon razmatranja i prihvaćanja na sjednici 
predstavničkog tijela. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 
 Predlagatelj:   župan  
 Rok:    veljača 2014. godine 
 
 
  4. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji 

na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. godine u 2013. godini 
 

Temeljem članka 11. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji 
("Narodne novine" broj 152/08., 55/12. i 101/13.), predstavničko tijelo županije prije 
donošenja godišnjeg plana energetske učinkovitosti županije razmatra i usvaja godišnje 
izvješće o provedbi Programa energetske učinkovitosti županije. Godišnje izvješće podnosi 
izvršno tijelo županije do kraja veljače tekuće godine za prošlu godinu, do kada je Županija 
dužna izvješće objaviti na internetskim stranicama županije te dostaviti središnjem tijelu 
državne uprave nadležnom za energetiku, ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva i 
nadležnom Fondu. Izvješće sadrži analizu ostvarenih ciljeva u prošloj godini, koji su utvrđeni 
Programom učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-
baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 14/12.), 
uključujući okvirni cilj ušteda energije na području Županije i prijedloge mjera za tekuću 
godinu. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator), 

jedinice lokalne samouprave 
Predlagatelj: župan 
Rok:  veljača 2014. godine 

 
 
  5. Plan energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Osječko-baranjske 

županije za 2014. godinu 
 

Prema članku 10. Zakona o učinkovitom korištenju energije u neposrednoj potrošnji 
("Narodne novine" broj 152/08., 55/12. i 101/13.), Županija ima obvezu donijeti Godišnji plan 
energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije Županije u skladu s Programom 
učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske 
županije za razdoblje 2013. - 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 14/12.). Godišnji plan 
predlaže izvršno tijelo, a donosi ga predstavničko tijelo Županije najkasnije do kraja veljače 
tekuće godine za tekuću godinu, do kada ga je Županija dužna objaviti na internetskim 
stranicama Županije te dostaviti središnjem tijelu državne uprave nadležnom za energetiku, 
ministarstvu nadležnom za poslove graditeljstva i nadležnom Fondu. Godišnji plan sadrži 
ciljeve, uključujući okvirni cilj ušteda energije na području Županije, mjere i pokazatelje za 
poboljšanje energetske učinkovitosti, nositelje aktivnosti, rokove, izvore sredstava za 
financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske učinkovitosti i procjenu 
potrebnih sredstava za financiranje ulaganja u primjenu mjera poboljšanja energetske 
učinkovitosti te druge potrebne podatke. 
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Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator), 
Elektrotehnički fakultet Osijek 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   veljača 2014. godine 
 
 
  6. Izvješće o radu župana Osječko-baranjske županije za razdoblje 1. srpnja do 31. prosinca  

2013. godine 
 
 Temeljem članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 55.b 
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 dva puta godišnje podnosi polugodišnja 
izvješća o svom radu predstavničkom tijelu županije. 

 
Nositelj izrade: Tajništvo Županije (koordinator) i druga upravna tijela Županije 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   veljača 2014. godine 
 
 
  7. Informacija o stanju i pravcima razvoja sporta na području Osječko-baranjske županije 
 
 Sukladno članku 48. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 

94/13.), sportske zajednice, između ostaloga, potiču i promiču u skladu s Nacionalnim 
programom, osobito sport djece, mladeži, studenata i osoba s invaliditetom, objedinjuju i 
usklađuju programe sporta te predlažu program javnih potreba u sportu i sudjeluju u njegovu 
ostvarivanju, skrbe o kategoriziranim sportašima i svojim aktima uređuju opseg i način 
ostvarivanja njihovih prava, sudjeluju u stvaranju uvjeta za njihovu pripremu za sudjelovanje na 
velikim međunarodnim natjecanjima, te promiču stručni rad u sportu i sudjeluju u skrbi o javnim 
sportskim građevinama. Slijedom toga, Skupština će sagledati stanje, kao i pravce razvoja sporta 
na području Županije na podlozi pripremljene Informacije. 

 
 Nositelj izrade:  Športska zajednica Županije 
 Predlagatelj:   Športska zajednica Županije 
 Rok:   veljača 2014. godine 
 
 
  8. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta 

mladih Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
 Prema članku 18. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.) i članku 17. stavku 

3. Odluke o osnivanju Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 13/07.), Županijski savjet mladih podnosi Županijskoj skupštini godišnje izvješće o 
svom radu i izvršenju programa rada i financijskog plana. Stoga će Županijska skupština 
razmatrati Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta 
mladih za 2013. godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije 
 Rok:   veljača 2014. godine 
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  9. Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 Temeljem članka 13. stavka 8. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.), kao i 

polazeći od obveza koje proizlaze iz Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 
117/01., 36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), u svezi informiranja o problematici zaštite od 
požara, Skupštini će biti podneseno godišnje izvješće o stanju zaštite od požara i stanju provedbe 
godišnjeg provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Županije. Izvješće se 
dostavlja Nacionalnom odboru za preventivnu zaštitu i gašenje požara i središnjem tijelu 
državne uprave za vatrogastvo. 

 
 Nositelj izrade:  Služba za zajedničke poslove (koordinator), Vatrogasna zajednica 

Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   veljača 2014. godine 
 
 
 10. Dopuna Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije 
 
 Temeljem članka 28. stavak 1. podstavak 3. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 

broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave donose procjenu ugroženosti i planove zaštite i spašavanja. Slijedom 
toga, Skupština je sukladno Procjeni ugroženosti donijela Plan zaštite i spašavanja za područje 
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 11/11.). Temeljem članka 2. stavak 7. 
Pravilnika o metodologiji za izradu procjena ugroženosti i planova zaštite i spašavanja 
("Narodne novine" broj 38/08. i 118/12.), jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave 
izrađuju planove civilne zaštite, kao dio vlastitog Plana zaštite i spašavanja. Stoga će Plan 
zaštite i spašavanja biti dopunjen planom civilne zaštite Osječko-baranjske županije. 

 
 Nositelj izrade:  Služba za zajedničke poslove (koordinator), Područni ured Državne 

uprave za zaštitu i spašavanje, te ovlaštena pravna osoba 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   veljača 2014. godine 
 
 
 11. Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. godini na području Osječko-baranjske 

županije 
 
 Izvješće će sadržavati podatke o kretanju nezaposlenosti i zapošljavanja u 2013. godini na 

području Županije. 
 
 Nositelj izrade:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek 
 Predlagatelj:  Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 12. Informacija o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije 
 

Informacija će sadržavati podatke o aktivnostima Osječko-baranjske županije glede uključivanja 
u programe Europske unije koji su trenutno otvoreni Republici Hrvatskoj, kao i podatke o 
sudjelovanju u konkretnim projektima u okviru tih programa. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Regionalna 

razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   ožujak 2014. godine 
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 13. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske 
županije i radu Turističke zajednice Županije 

 
 Informacija će sadržavati podatke o turističkim potencijalima, smještajnim kapacitetima i 

razvojnim mogućnostima turizma na području Županije, te podatke o radu Turističke zajednice 
Županije. Informacija će sadržavati i poseban osvrt na stanje i problematiku u svezi sa sakralnim 
objektima na području Županije u turističkoj ponudi. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (koordinator) i 

Turistička zajednica Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 14. Informacija o programima poticanja razvoja poljoprivrede na području Osječko-

baranjske županije u 2013. godini 
 

Informacija će sadržavati podatke o programima poticanja razvoja poljoprivrede na području 
Osječko-baranjske županije s podacima o svakom pojedinom projektu obuhvaćenom 
pojedinim programom za koje su ostvarene financijske potpore iz Proračuna Osječko-
baranjske županije za 2013. godinu, s podacima o dodijeljenim potporama i postupanju po 
važećim propisima i pravilima o državnim potporama. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 15. Informacija o pripremama za proljetnu sjetvu na području Osječko-baranjske županije 
 
 Informacija će sadržavati prikaz stanja i problematike u svezi priprema za proljetnu sjetvu na 

području Osječko-baranjske županije u tekućoj godini. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 16. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske 

županije 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o sustavu obrane od tuče 

("Narodne novine" broj 53/01. i 55/07.), Skupštini Županije će biti podnesena Informacija o 
funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije, koja će 
sadržavati podatke o stanju i funkcioniranju toga sustava, te provedbi godišnjeg plana i 
programa, problematici financiranja operativnog rada obrane od tuče, kao i prijedlog mjera koje 
je potrebno poduzeti u cilju poboljšanja stanja. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (koordinator) i Državni 

hidrometeorološki zavod 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 17. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 Policija surađuje s tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave na poduzimanju 

mjera radi ostvarenja sigurnosti građana i imovine. Sukladno tome Skupštini će biti podnesena 
Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
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 Nositelj izrade:  Policijska uprava osječko-baranjska 
 Predlagatelj:   Policijska uprava osječko-baranjska 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
18. Informacija o stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije 

u 2013. godini sa smjernicama za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na 
području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 

 
Temeljem članka 28. stavak 1. podstavak 1. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" 
broj 174/04., 79/07., 38/09. i 127/10.), u ostvarivanju prava i obveza u području zaštite i 
spašavanja, predstavnička tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, između 
ostaloga, razmatraju stanje sustava zaštite i spašavanja te donose smjernice za organizaciju i 
razvoj sustava zaštite i spašavanja na svom području. 

 
 Nositelj izrade:  Služba za zajedničke poslove 
 Predlagatelj:  župan 

Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 19. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske 

županije u 2013. godini 
 
 Temeljem Zakona o zaštiti prava pacijenata ("Narodne novine" broj 169/04. i 37/08.) u cilju 

ostvarivanja i promicanja prava pacijenata Županijska skupština osnovala je Povjerenstvo za 
zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 
6/05.), koje djeluje pri upravnom tijelu Županije nadležnom za poslove zdravstva. Sukladno 
članku 33. stavak 1. podstavak 5. toga Zakona, Povjerenstvo podnosi Županijskoj skupštini i 
ministarstvu nadležnom za zdravstvo godišnje izvješće o svom radu u okviru djelokruga poslova 
utvrđenog Zakonom. 

 
 Nositelj izrade:  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske 

županije 
 Predlagatelj:  Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske 

županije 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 20. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-

baranjske županije u 2013. godini 
 
 Prema članku 7. stavak 3. podstavak 6. Pravilnika o načinu pregleda umrlih te utvrđivanje 

vremena i uzroka smrti ("Narodne novine" broj 46/11. i 6/13.), povjerenstvo za nadzor nad 
radom mrtvozornika u obavljanju nadzora posebno izrađuje godišnje izvješće o obavljenim 
obdukcijama i radu mrtvozorničke službe. Prema članku 7. stavku 4. toga Pravilnika, 
povjerenstvo dostavlja godišnja izvješća Ministarstvu zdravlja, Hrvatskom zavodu za javno 
zdravstvo i nadležnom tijelu jedinice područne  (regionalne) samouprave najkasnije do 28. 
veljače tekuće godine za prethodnu godinu. 

 
Nositelj izrade: Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko- 

baranjske županije 
 Predlagatelj:  Povjerenstvo za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Osječko-baranjske županije 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
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 21. Davanje suglasnosti na prijedloge srednjih škola za donošenje Odluke o upisu u srednje 
škole za školsku 2014./2015. godinu 

 
 Prema članku 22. stavku 4. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 

("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), odluku o 
upisu za svaku školsku godinu na prijedlog srednje škole i uz suglasnost osnivača donosi 
ministar nadležan za obrazovanje. Stoga će Skupština odlučivati o davanju suglasnosti na 
prijedloge srednjih škola s područja Županije za donošenje Odluke o upisu u srednje škole za 
školsku 2014./2015. godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   ožujak 2014. godine 
 
 
 22. Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske 

županije 
 

Polazeći od određenja Nacionalne populacijske politike ("Narodne novine" broj 132/06.), te 
sukladno članku 2. stavku 1. podstavku 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu 
Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 15/08.), zadaća Povjerenstva osnovanog tom Odlukom je usklađivanje i praćenje 
provedbe Programa provedbe mjera Nacionalne populacijske politike na području Osječko-
baranjske županije i podnošenje izvješća Savjetu za populacijsku politiku Vlade Republike 
Hrvatske, nadležnom Ministarstvu, Županijskoj skupštini, a prema potrebi i drugim tijelima. 

 
Nositelj izrade: Povjerenstvo za provedbu Nacionalne populacijske politike na 

području Osječko-baranjske županije 
Predlagatelj: Povjerenstvo za provedbu Nacionalne populacijske politike na 

području Osječko-baranjske županije 
Rok: travanj 2014. godine 

 
 
 23. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga u Republici 

Hrvatskoj za razdoblje od 2012. do 2017. godine na području Osječko-baranjske županije 
u 2013. godini 

 
 Polazeći od određenja Zakona o suzbijanju zlouporabe droga ("Narodne novine" broj 107/01., 

87/02., 163/03., 141/04., 40/07., 149/09., 84/11. i 80/13.) i Nacionalne strategije suzbijanja 
zlouporabe droga u Republici Hrvatskoj za razdoblje od 2012. - 2017. godine ("Narodne novine" 
broj 122/12.), Skupštini će biti podneseno Izvješće o provedbi Nacionalne strategije na području 
Osječko-baranjske županije u 2013. godini s prijedlogom aktivnosti usmjerenih prevenciji i 
liječenju ovisnosti. Izvješće će sadržavati i podatke o djelovanju Centra za zdravstvenu zaštitu 
mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja ovisnosti za područje Osječko-
baranjske županije, te financijske pokazatelje izvršenja obveza, odnosno izvršenja Programa 
rada Centra za prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (koordinator), Povjerenstvo 

za provedbu Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na 
području Osječko-baranjske županije i Zavod za javno zdravstvo 
Županije 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
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 24. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu 

 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne 

novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 82/13.), Skupština 
donosi Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 
proračunsku godinu. Slijedom toga, Skupštini će biti podneseno Izvješće o izvršenju Programa 
za prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 25. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne 

novine" broj 33/12., 46/13. i 49/13.), Skupština donosi Program javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za proračunsku godinu. Slijedom toga, 
Skupštini će biti podneseno Izvješće o izvršenju Programa za prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 26. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 

Sredstva za financiranje javnih potreba u djelatnosti osnovnog i srednjeg obrazovanja 
osiguravaju se u skladu sa Zakonom o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi 
("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.). Polazeći 
od Programa javnih potreba u školstvu na području Županije za prethodnu godinu, Skupštini će 
biti podneseno Izvješće o izvršenju toga Programa. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 27. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije, koje proizlaze iz zakonskih propisa o kulturi, a posebice 

onih iz Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90., 27/93. i 
38/09.), kao što su pravo i obveza donošenja programa javnih potreba u kulturi od zajedničkog 
interesa za gradove i općine na njezinom području i Županiju kao cjelinu, te obveza 
osiguravanja sredstava iz Proračuna Županije za njihovo provođenje u skladu sa zakonom; pravo 
i obveza da usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka 
općina i gradova na njezinom području i Županije kao cjeline; te da utvrđuje odnose u 
financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području Županije i Županije kao cjeline, 
Skupština će razmatrati Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi za prethodnu 
godinu. 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 28. Izvješće o radu i poslovanju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2013. godini 
 
 Temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06. i 121/13.), 

intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku dužan je najmanje jednom godišnje podnijeti 
osnivačima izvješće o ostvarenju programskog i financijskog poslovanja Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku. Prema članku 33. stavak 2. toga Zakona, Kazališno vijeće razmatra i usvaja 
izvješće o ostvarenju protekle kazališne sezone. Sukladno članku 34. stavak 3. toga Zakona 
izvješće iz stavka 1. odnosno stavka 2. toga članka podnosi uz obvezno dostavljanje mišljenja 
Kazališnog vijeća. 

 
 Nositelj izrade:  Intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 
 Predlagatelj:  Intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 29. Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek u 2013. godini 
 
 Polazeći od prava, obveza i odgovornosti osnivača ustanove, utvrđenih Zakonom o ustanovama 

("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), Skupština će razmatrati godišnje 
Izvješće o radu i poslovanju Galerije likovnih umjetnosti Osijek u prethodnoj godini. 

 
 Nositelj izrade:  Galerija likovnih umjetnosti Osijek 
 Predlagatelj:  Galerija likovnih umjetnosti Osijek 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 30. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-

baranjske županije za 2013. godinu 
 
 Polazeći od obveze Županije, utvrđene Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" broj 

76/93., 11/94. i 38/09.), da usklađuje interese i poduzima aktivnosti radi ravnomjernog razvitka 
tehničke kulture općina i gradova na njezinom području i Županije kao cjeline, Skupština će 
razmatrati Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 

(koordinator) i Zajednica tehničke kulture Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 31. Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 
 Člankom 76. stavak 7. Zakona o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 

94/13.) utvrđena je obveza sportske zajednice županije da izvještava županiju o izvršenju 
programa javnih potreba u sportu za prethodnu godinu i utrošku sredstava. Stoga će Skupštini 
biti podneseno Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Županije za 
prethodnu godinu s podacima o utrošku financijskih sredstava za tu namjenu izdvojenih iz 
Proračuna Županije. 
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 Nositelj izrade:  Športska zajednica Županije 
 Predlagatelj:  Športska zajednica Županije 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 32. Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za 

Osječko-baranjsku županiju u 2013. godini 
 
 Člankom 23. Zakona o udrugama ("Narodne novine" broj 88/01. i 11/02.) propisano je da se 

visina sredstava za dotaciju iz proračuna jedinice područne (regionalne) samouprave određuje 
udrugama svake godine na temelju provedenog natječaja za projekt ili program koji je od 
posebnog interesa za opće/javno dobro u jedinici područne (regionalne) samouprave. Godišnji 
raspored osiguranih sredstava na temelju analiziranih programskih aktivnosti udruga, a prema 
kriterijima utvrđenim člankom 2. stavak 2. točka 3. Odluke o kriterijima za određivanje udruga 
od interesa za Osječko-baranjsku županiju i njihovom financiranju sredstvima Proračuna 
Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 9/98.), utvrđen je Programom 
financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju. Slijedom 
toga, Županijskoj skupštini će biti podneseno Izvješće o izvršenju toga Programa za prethodnu 
godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, 

šport i tehničku kulturu i Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   travanj 2014. godine 
 
 
 33. Plan za sprječavanje velikih nesreća za područje Osječko-baranjske županije 
 

Prema članku 28. stavak 2. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Narodne novine" broj 174/04., 
79/07., 38/09. i 127/10.), predstavnička tijela županija, na temelju podataka iz unutarnjih 
planova operatora (fizičkih i pravnih osoba koje posjeduju ili upravljaju postrojenjem ili 
pogonom u kojima su prisutne opasne tvari), donose za područje županije vanjske planove za 
sprječavanje velikih nesreća koje uključuju opasne tvari koje mogu izazvati posljedice za život 
i zdravlje ljudi i okoliš. Župan je tijekom procesa izrade i donošenja vanjskih planova, dužan 
javnosti osigurati dostupnost vanjskih planova, osim dijelova plana koji predstavljaju 
poslovnu tajnu operatora. 

 
Nositelj izrade:  Služba za zajedničke poslove (koordinator) i ovlaštena pravna osoba 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   travanj 2014. godine 

 
 
 34. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 Izvješće će sadržavati podatke o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima 

Proračuna Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije (koordinator), Upravni odjel za 

gospodarstvo i regionalni razvoj, Upravni odjel za poljoprivredu i 
ruralni razvoj, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za 
prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel za prostorno 
planiranje, zaštitu okoliša i prirode i Služba za zajedničke poslove 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   svibanj 2014. godine 
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 35. Informacija o stanju sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije 
 
 Informacija će sadržavati prikaz stanja sustava navodnjavanja na području Osječko-baranjske 

županije i realizacije investicija u sustav navodnjavanja u prethodnoj godini s prikazom 
aktivnosti planiranih u tekućoj godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator) i 

Hrvatske vode 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   svibanj 2014. godine 
 
 
 36. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za 

razdoblje 2007. - 2014. godine u 2013. godini 
 

Temeljem članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom ("Narodne novine" 94/13.), 
postojeći županijski, gradski i općinski planovi gospodarenja otpadom, koji su doneseni na 
temelju ranije važećeg Zakona o otpadu ("Narodne novine" broj 178/04., 111/06., 60/08. i 
87/09.), ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s 
odredbama Zakona o održivom gospodarenju otpadom i Plana gospodarenja otpadom 
Republike Hrvatske (koji će Vlada, sukladno članku 181. stavak 1. Zakona donijeti do 31. 
prosinca 2014. godine). Stoga će Županijskoj skupštini biti podneseno Izvješće o provedbi 
Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine 
("Županijski glasnik" broj 15/06.) u prethodnoj godini. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 
Predlagatelj:   župan 
Rok:    svibanj 2014. godine 

 
 
 37. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
 Sukladno članku 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 

36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije dužna 
je dati Skupštini Županije na potvrdu svoj godišnji financijski plan (proračun) i izvješća. Stoga 
će Skupština Županije razmatrati Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana za 
prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 
 Rok:   svibanj 2014. godine 
 
 
 38. Izmjene Plana zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Osječko-baranjske 

županije 
 

Temeljem članka 13. stavka 6. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) 
jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave najmanje jednom godišnje usklađuju 
svoje planove zaštite od požara s novonastalim uvjetima. Stoga će Županijska skupština 
izmijeniti Plan zaštite od požara i tehnoloških eksplozija za područje Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 6/10.). 

 
Nositelj izrade:  Služba za zajedničke poslove 
Predlagatelj:  župan 
Rok:    svibanj 2014. godine 
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39. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 
Osječko-baranjska županija u 2013. godini 

 
 Informacija će sadržavati prikaz stanja i organiziranosti socijalne skrbi na području Osječko-

baranjske županije s komparativnim prikazom stanja u odnosu na prethodno razdoblje, te prikaz 
poslovanja ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i problematike 
financiranja djelatnosti socijalne skrbi odnosno decentraliziranih funkcija polazeći od prava i 
obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12., 
46/13. i 49/13.), kao i prijedlog mjera za unaprjeđenje postojećega stanja. Informacija će 
sadržavati pregled oblika i mjera socijalne zaštite te ostvarivanja prava na pomoć pri 
zadovoljavanju osnovnih životnih potreba, način i uvjete zbrinjavanja starih i nemoćnih osoba s 
brojčanim pokazateljima korisnika pojedinih oblika socijalne zaštite, s prijedlozima daljnjih 
mjera i aktivnosti radi pospješivanja kvalitete života i zdravlja starih i nemoćnih osoba, kao 
osobito ugroženog dijela populacije. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb (koordinator), Upravni odjel 

za javne financije i ustanove socijalne skrbi s područja Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   svibanj 2014. godine 
 
 
 40. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
 Temeljem članka 110. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), Upravni 

odjel za javne financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavlja ga županu do 
1. svibnja tekuće godine, a župan podnosi predstavničkom tijelu na donošenje do 1. lipnja tekuće 
godine. Slijedom toga, Skupština će donijeti Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 
prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   svibanj 2014. godine 
 
 
 41. Davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) 
izvanproračunski korisnik mora godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prethodnu 
godinu zajedno s obrazloženjem dostaviti do 31. ožujka tekuće proračunske godine, a župan 
ga podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s godišnjim izvještajem o izvršenju 
proračuna županije za prethodnu godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije i Uprava za ceste Osječko-baranjske 

županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   svibanj 2014. godine 
 
 
 42. Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 

Polazeći od odredbi članka 181. Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 90/11. i 
83/13.), prema kojima su naručitelji obvezni do 31. ožujka svake godine izraditi izvješća o 
javnoj nabavi za prethodnu godinu sukladno uputama, objavljenim od strane središnjeg tijela 
državne uprave nadležnog za sustav javne nabave, koje svake godine najkasnije do 31. 
listopada dostavlja Europskoj komisiji statističko izvješće o javnoj nabavi, Županijskoj 
Skupštini će biti podneseno posebno Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 
prethodnoj godini. 
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Nositelj izrade:  Služba za javnu nabavu 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   svibanj 2014. godine 

 
 
 43. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske 

županije 
 

Informacija će sadržavati prikaz stanja u obrtništvu s podacima vezanim uz poslovanje 
obrtnika, problematiku u svezi razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije, uz 
prikaz mjera vezanih uz poticanje razvoja obrtništva. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator), 

Obrtnička komora Županije i udruženja obrtnika s područja Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 44. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske 

županije 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" 

broj 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.) i drugih propisa koji se odnose na poljoprivredu, 
Skupštini Županije će biti podnesena Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na 
području Osječko-baranjske županije. Informacija će sadržavati prikaz stanja i problematike 
biljne proizvodnje te problematike jesenske sjetve i žetve ozimih kultura te mjere usmjerene 
unaprjeđenju biljne proizvodnje. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (koordinator) i HGK 

Županijska komora Osijek 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 45. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" 

broj 149/09., 127/10., 50/12. i 120/12.) i drugih propisa koji se odnose na poljoprivredu, 
Skupštini Županije će biti podnesena Informacija o problematici u stočarstvu na području 
Osječko-baranjske županije, koja će sadržavati prikaz stanja i problematike u svim granama 
stočarstva, te mjere usmjerene unaprjeđenju stočarske proizvodnje. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (koordinator), HGK 

Županijska komora Osijek, Poljoprivredno savjetodavna služba, 
Podružnica Osječko-baranjske županije i Hrvatska poljoprivredna 
agencija Područni ured Darda i Područni ured Donji Miholjac 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 46. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 
 
 Informacija će sadržavati podatke o zdravstvenom i ekološkom stanju šuma na području 

Županije, gospodarenju šumama te njihovoj zaštiti i obnavljanju, s prijedlogom mjera 
unaprjeđivanja stanja. 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (koordinator), "Hrvatske 
šume" - Uprava šuma Osijek, Uprava šuma Našice i Uprava šuma 
Vinkovci 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
47. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije 
 
 Prema članku 6. Zakona o humanitarnom razminiranju ("Narodne novine" broj 153/05., 63/07. i 

152/08.) 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, u planovima humanitarnog razminiranja predlagati prioritete. S tim u vezi Skupštini 
će biti podnesena na razmatranje Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-
baranjske županije. Informacija će sadržavati podatke o dosadašnjem tijeku procesa razminiranja 
na području Osječko-baranjske županije, sukladno Zakonu o humanitarnom razminiranju i 
planovima razminiranja, koje donosi Vlada Republike Hrvatske za godišnje i trogodišnje 
razdoblje, s posebnim osvrtom na dinamiku razminiranja poljoprivrednog zemljišta uz sve 
potrebite financijske pokazatelje praćenja procesa razminiranja. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator) i 

Hrvatski centar za razminiranje 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
48. Izvješća o poslovanju trgovačkih društava u su/vlasništvu Osječko-baranjske županije u 

2013. godini 
 a) Cesting d.o.o., Osijek 
 b) Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac 
 c) Odvodnja d.d. Darda 
 d) Vuka d.d., Osijek 
 e) Miholjački poduzetnički centar d.o.o., Donji Miholjac 
 f) Slobodna zona Osijek d.o.o. 
 g) TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Osijek 
 h) Zračna luka Osijek d.o.o. 
 i) Regionalna veletržnica Osijek d.d. 
 j) ULO hladnjača d.o.o., Osijek 
 k) Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek 
 l) Ekos d.o.o., Osijek 
 
 Polazeći od prava i obveza Osječko-baranjske županije, kao vlasnika odnosno suvlasnika 

trgovačkih društava Cesting d.o.o., Osijek, Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, Odvodnja d.d. 
Darda, Vuka d.d., Osijek, Miholjački poduzetnički centar d.o.o., Donji Miholjac, Slobodna zona 
Osijek d.o.o., TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Osijek., Zračna luka Osijek d.o.o., Regionalna 
veletržnica Osijek d.d., ULO hladnjača d.o.o., Osijek, Regionalna razvojna agencija Slavonije i 
Baranje d.o.o., Osijek i Ekos d.o.o., Osijek, Skupštini će biti podnesena izvješća o poslovanju 
ovih trgovačkih društava u prethodnoj godini te problematici i programima njihovog razvitka. 

 
 Nositelj izrade:  Cesting d.o.o., Osijek, Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, Odvodnja 

d.d. Darda, Vuka d.d., Osijek, Miholjački poduzetnički centar d.o.o., 
Donji Miholjac, Slobodna zona Osijek d.o.o., TERA TEHNOPOLIS 
d.o.o., Osijek, Zračna luka Osijek d.o.o., Regionalna veletržnica  Osijek 
d.d., ULO hladnjača d.o.o., Osijek, Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek i Ekos d.o.o., Osijek 
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 Predlagatelj:  Cesting d.o.o. Osijek, Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, Odvodnja 
d.d. Darda, Vuka d.d., Osijek, Miholjački poduzetnički centar d.o.o., 
Donji Miholjac, Slobodna zona Osijek d.o.o., TERA TEHNOPOLIS 
d.o.o., Osijek, Zračna luka Osijek d.o.o., Regionalna veletržnica  Osijek 
d.d., ULO hladnjača d.o.o., Osijek, Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek i Ekos d.o.o. Osijek 

 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 49. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 Polazeći od prava, obveza i odgovornosti Županije, kao osnivača Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije, koja proizlaze iz Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 
29/97., 47/99. i 35/08.) i Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 84/11., 22/13. i 54/13.), te 
Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije od 4. travnja 1997. godine 
("Županijski glasnik" broj 2/97. i 2/05.), Skupština će razmatrati godišnje Izvješće o radu i 
poslovanju ove ustanove. Izvješće će sadržavati i podatke o izvršenju Plana građenja i 
održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije za prethodnu 
godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 50. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-

baranjske županije u 2013. godini 
 
 Prema članku 12. stavak 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 

Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 6/08., 2/09., 9/10. i 14/11.), Upravno 
vijeće Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije dužno 
najmanje jednom godišnje podnijeti izvješće osnivaču o stanju u području djelovanja Zavoda i 
svom radu. 

 
Nositelj izrade: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije 
Predlagatelj: Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije 
Rok: lipanj 2014. godine 

 
 
 51. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o zaštiti prirode ("Narodne 

novine" broj 80/13.), kao i njezinih prava i obveza kao osnivača Javne ustanove Agencije za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije koje 
proizlaze iz Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), te 
odredbe članka 11. stavka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove Agencije za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije (Županijski 
glasnik" broj 1/06., 1/10. i 10/13.), Županijska skupština razmatrat će Izvješće o radu i 
poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 
području Osječko-baranjske županije u prethodnoj godini. 
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 Nositelj izrade:  Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 

 Predlagatelj:  Javna ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 

 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 52. Izvješće o radu Agencije za obnovu osječke Tvrđe u 2013. godini 
 
 Osnivanjem Agencije za obnovu osječke Tvrđe stvoreni su uvjeti za intenzivniji rad na obnovi i 

revitalizaciji osječke Tvrđe, kao zaštićene povijesne cjeline. O poduzetim aktivnostima, 
postignutim rezultatima, te problemima u radu Agencije bit će podneseno Izvješće, koje će 
Skupština razmatrati polazeći od prava, obveza i odgovornosti suosnivača ove ustanove, 
utvrđenih Zakonom o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.), 
Uredbom o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe ("Narodne novine" broj 28/99.) i 
Ugovorom o osnivanju Agencije za obnovu osječke Tvrđe ("Županijski glasnik" 5/99.). Prema 
članku 12. stavku 1. podstavku 7. Uredbe i točki XII. stavku 1., podstavku 7. Ugovora, Upravno 
vijeće najmanje jedanput godišnje podnosi osnivačima izvješće o svom radu te stanju u području 
djelovanja Agencije. 

 
 Nositelj izrade:  Agencija za obnovu osječke Tvrđe 
 Predlagatelj:  Agencija za obnovu osječke Tvrđe 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 53. Izvješće o djelovanju Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti 

i umjetnosti u Osijeku u 2013. godini 
 
 Djelovanje Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 

Osijeku, koje obuhvaća znanstvena i stručna istraživanja na području humanističkih, društvenih, 
prirodnih, biotehničkih i tehničkih znanosti, organiziranje znanstvenih skupova i savjetovanja uz 
objavljivanje znanstvenih i stručnih rezultata u redovitim i posebnim izdanjima, a koje je 
sufinancirano temeljem posebnog ugovora između Zavoda, s jedne strane, te Grada Osijeka i 
Osječko-baranjske županije, s druge strane, bit će predmet posebnog Izvješća, koje će Skupština 
razmatrati temeljem podataka o djelovanju ove znanstvenoistraživačke i umjetničke jedinice u 
prethodnoj godini zajedno s pregledom predstojećih aktivnosti sadržanih u Planu rada Zavoda za 
znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za tekuću godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku 
 Predlagatelj:  Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 54. Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za informatiku Osijek u 2013. godini 
 
 Polazeći od prava, obveza i odgovornosti Županije kao osnivača Zavoda za informatiku Osijek, 

koje proizlaze iz Zakona o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 35/08.) i 
Odluke o Zavodu za informatiku ("Županijski glasnik" broj 1/00., 5/09., 8/10. i 4/13.), Skupština 
Županije će razmatrati Izvješće o radu i poslovanju Zavoda za informatiku Osijek u prethodnoj 
godini. 

 
 Nositelj izrade:  Zavod za informatiku Osijek 
 Predlagatelj:  Zavod za informatiku Osijek 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
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 55. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2013. godini 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije, kao osnivača Centra za profesionalnu rehabilitaciju 

Osijeku, utvrđenih Zakonom o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93., 29/97., 47/99. i 
35/08.) i Odlukom o Centru za profesionalnu rehabilitaciju ("Županijski glasnik" broj 8/10.), kao 
osnivačkim aktom, Skupština će razmatrati godišnje Izvješće o radu i poslovanju ove ustanove u 
prethodnoj godini. 

 
 Nositelj izrade:  Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 
 Predlagatelj:  Centar za profesionalnu rehabilitaciju Osijek 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
 56. Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječko-

baranjske županije u 2013. godini 
 
 Temeljem članka 30. stavak 5. Zakona o Hrvatskom crvenom križu ("Narodne novine" broj 

71/10.), Hrvatski crveni križ obvezan je izvješćivati o svom financijskom poslovanju sukladno 
propisima o izvršenju proračuna, s obzirom na financiranje iz Državnog proračuna, te 
proračuna jedinica lokalne i područne samouprave. Budući da Županija sufinancira rad 
Društva Crvenog križa Osječko-baranjske županije, Županijska skupština razmatrat će 
Izvješće o njegovom radu i aktivnostima na području Osječko-baranjske županije u prethodnoj 
godini. 

 
Nositelj izrade: Hrvatski crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske 

županije 
Predlagatelj: Hrvatski crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske 

županije 
Rok:  lipanj 2014. godine 

 
 
 57. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2013. godini 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije, kao osnivača određenih zdravstvenih ustanova, koje 

proizlaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 
22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 82/13.), Skupština će razmatrati Izvješće o stanju i 
problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija u kojem će biti sadržan i prikaz 
poslovanja ovih ustanova u prethodnoj godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   lipanj 2014. godine 
 
 
58. Izvješće o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 

2013. 
 

Županijska skupština je 31. siječnja 2011. godine donijela Županijsku razvojnu strategiju 
Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. ("Županijski glasnik" broj 1/11.). Sukladno 
poglavlju XI. Strategije Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, kao koordinator, o 
rezultatima provedbe, prema potrebi, a najmanje jednom godišnje, izvješćuje Partnersko 
vijeće, župana i Županijsku skupštinu te resorno Ministarstvo sukladno propisanim 
određenjima. U postupku pripreme i donošenja Županijske razvojne strategije za naredno 
razdoblje bit će napravljena analiza provedbe Županijske razvojne strategije za prethodno 
razdoblje po utvrđenim mjerama, rezultati koje će biti oblikovani u posebnom Izvješću o 
provedbi Županijske razvojne strategije 2011. - 2013., koje će biti podneseno Županijskoj 
skupštini na razmatranje. 
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Nositelj izrade: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje (koordinator), 
nadležna upravna tijela Županije 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 59. Strategija razvoja turizma na području Osječko-baranjske županije 
 

Radi utvrđivanja okvira daljnjeg razvoja turizma i turističke ponude na području Osječko-
baranjske županije, te strateških ciljeva i prioriteta u tom dijelu gospodarstva Osječko-
baranjske županije, Skupština Županije će donijeti temeljni strateški dokument Strategiju 
razvoja turizma na području Osječko-baranjske županije. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj (koordinator) i 

Turistička zajednica Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 60. Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-

baranjske županije 
 
 Zakonom o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 36/95., 70/97., 128/99., 57/00., 

129/00., 59/01., 82/04., 178/04., 38/09., 79/09., 153/09., 49/11., 84/11., 90/11., 144/12. i 93/13.) 
u članku 4. stavak 5. utvrđeno je da županija organizira obavljanje komunalnih djelatnosti, 
ukoliko jedinica lokalne samouprave nije organizirala trajno i kvalitetno obavljanje tih 
djelatnosti. Sukladno članku 38. Zakona, upravno tijelo županije u čijem su djelokrugu poslovi 
komunalnog gospodarstva dužno je voditi evidenciju o visini komunalne naknade, naknade za 
priključenje i komunalnog doprinosa, te visini cijena komunalnih usluga, načinu njihova 
obračuna i plaćanja u jedinicama lokalne samouprave na području županije. Polazeći od 
rečenoga, Skupština će razmatrati Informaciju o organiziranosti i stanju komunalnog 
gospodarstva na području Osječko-baranjske županije, s prijedlogom potrebnih mjera. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 61. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-

baranjske županije 
 
 Polazeći od zakonskih obveza praćenja i utvrđivanja kakvoće vode te poduzimanja potrebnih 

mjera za sprječavanje onečišćenja te dosadašnjih zaključaka Skupštine (Zaključka Skupštine 
Županije povodom razmatranja Informacije o stanju okoliša i problematici njegove zaštite na 
području Osječko-baranjske županije, donesenog na 7. sjednici 31. ožujka 1998. godine, te 
zaključaka donesenih povodom razmatranja Informacije o stanju i kvaliteti voda te izvorima 
onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije, iz 2001., 2002., 2006., 2007. i 2008.), 
Skupština će razmatrati Informaciju o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na 
području Županije. Informacija će sadržavati podatke o kontroli zdravstvene ispravnosti vode za 
piće te izvješće nadležne vodopravne inspekcije o poduzetim aktivnostima u svezi onečišćenja 
voda s podacima o podnesenim prijavama, izrečenim kaznama i rezultatima poduzetih mjera. 
Informacija će sadržavati i prikaz stanja kvalitete površinskih voda na području Županije, 
podatke o otpadnim vodama iz sustava javne odvodnje, te onečišćenjima koja su se tijekom 
prethodne godine dogodila na području Županije 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 
(koordinator), Hrvatske vode i Zavod za javno zdravstvo Županije 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 62. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu 
 
 Polazeći od odredbi Zakona o prijevozu u cestovnom prometu ("Narodne novine" broj 82/13.), 

Skupštini će biti podnesena Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom 
prometu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 63. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2014. godine na području Osječko-baranjske 

županije 
 
 S obzirom da područje Osječko-baranjske županije predstavlja jedno od najintenzivnijih 

područja biljne proizvodnje u Republici Hrvatskoj te da je pšenica strateška kultura, Skupštini će 
na temelju praćenja stanja proizvodnje i otkupa pšenice, a radi poduzimanja odgovarajućih 
mjera biti podnesena posebna Informacija. Informacija će sadržavati podatke o žetvi i otkupu 
pšenice roda 2013. godine na području Županije. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 64. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
 Informacija će sadržavati podatke o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na 

području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 65. Izvješće Državnog ureda za reviziju o pregledu financijskog poslovanja Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 
 Prema članku 87. stavak 1. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ("Narodne novine" broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 
117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.), županijska skupština samostalno ili 
na način utvrđen statutom obavlja nadzor nad izvršavanjem proračuna i financijskim 
poslovanjem županije te svrsishodnom uporabom sredstava što se proračunom raspoređuju za 
pojedine namjene. Polazeći od rečenog, Županijska skupština će biti izvještena i o reviziji 
provedenoj od strane Državnog ureda za reviziju temeljem članaka 12. i 14. Zakona o 
Državnom uredu za reviziju ("Narodne novine" broj 80/11.). 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
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 66. Izvješće o radu župana Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. 
lipnja 2014. godine 

 
 Temeljem članka 35b. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 

novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 15011. i 144/12.), župan dva puta 
godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu predstavničkom tijelu sukladno odredbama 
statuta jedinice područne (regionalne) samouprave. 

 
Nositelj izrade: Tajništvo Županije (koordinator) i druga upravna tijela Županije te 

pravne osobe čiji je osnivač odnosno vlasnik Županija 
Predlagatelj: župan 
Rok: rujan 2014. godine 

 
 
 67. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za razdoblje od 

1. siječnja do 30. lipnja 2014. godinu 
 
 Temeljem članka 109. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), Upravni 

odjel za javne financije podnosi županu polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za prvo 
polugodište tekuće proračunske godine do 5. rujna tekuće proračunske godine, a župan 
podnosi polugodišnji izvještaj Županijskoj skupštini do 15. rujna tekuće proračunske godine. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   rujan 2014. godine 

 
 
 68. Davanje suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za 

ceste Osječko-baranjske županije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2014. godine 
 

Sukladno članku 111. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.) 
izvanproračunski korisnik mora polugodišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za prvo 
polugodište tekuće proračunske godine zajedno s obrazloženjem dostaviti do 30. srpnja tekuće 
proračunske godine, a župan ga podnosi na suglasnost predstavničkom tijelu zajedno s 
polugodišnjim izvještajem o izvršenju proračuna županije za prvo polugodište tekuće 
proračunske godine. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije i Uprava za ceste Osječko-baranjske 

županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 69. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 

invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2013. 
godini 

 
Temeljem članka 2. stavka 1. podstavka 2. Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu 
Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. 
godine na području Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 12/08.), zadaća 
Povjerenstva osnovanog tom Odlukom je usklađivanje i praćenje provedbe Programa 
provedbe mjera Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 
2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije i o tome izvještavanje 
nadležnog ministarstva, Županijske skupštine i prema potrebi i drugih tijela. 
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Nositelj izrade: Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na 
području Osječko-baranjske županije 

Predlagatelj: Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja 
mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na 
području Osječko-baranjske županije 

Rok: rujan 2014. godine 
 
 
 70. Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području 

Osječko-baranjske županije 
 
 Polazeći od prava i obveza županije iz članka 2. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi 

("Narodne novine" broj 10/97., 107/07. i 94/13.), da odlučuje o potrebama i interesima građana 
na svom području za organiziranjem i ostvarivanjem programa predškolskog odgoja, te prava i 
obveza koje proizlaze iz članka 14. stavak 2. toga Zakona, da predstavničko tijelo županije na 
temelju planova predstavničkih tijela jedinica lokalne samouprave na svom području, usklađuje 
razvitak mreže dječjih vrtića, Skupština Županije razmatrat će Informaciju o stanju i 
problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 71. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije 

za 2015. godinu 
 
 Prema članku 16. stavak 1. Zakona o savjetima mladih ("Narodne novine" broj 23/07.), 

Županijski savjet mladih donosi program rada za svaku kalendarsku godinu. Sukladno članku 
16. stavku 5. i članku 17. stavku 2. toga Zakona, godišnji program rada Županijski savjet mladih 
donosi i podnosi se na odobravanje Županijskoj Skupštini najkasnije do 30. rujna tekuće godine 
za sljedeću kalendarsku godinu. Ukoliko se godišnjim programom rada za provedbu planiranih 
aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, sredstva se sukladno Zakonu, 
Odluci o osnivanju Županijskog savjeta mladih ("Županijski glasnik" broj 13/07) i na temelju 
financijskog plana osiguravaju u Županijskom proračunu, temeljem članka 17. stavka 1. Zakona. 
Stoga će Županijska skupština razmatrati Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta 
mladih za sljedeću proračunsku godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije 
 Rok:   rujan 2014. godine 
 
 
 72. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske 

županije 
 
 Polazeći od Zakona o lovstvu ("Narodne novine" broj 140/05., 75/09. i 153/09.) i Zakona o 

slatkovodnom ribarstvu ("Narodne novine" broj 106/01., 7/03., 174/04. i 10/05.), kao i prava i 
obveza Županije, Skupštini će biti podnesena Informacija radi sagledavanja organiziranosti i 
stanja lovstva i ribolova na području Županije. Informacija će sadržavati i prikaz problematike 
vezane uz gospodarenje lovištima i ribolovnim područjima na području Osječko-baranjske 
županije. Prema članku 27. stavak 5. Zakona o lovstvu županije su dužne nadležnom 
ministarstvu jednom godišnje podnijeti izvješće o utrošenim sredstvima od naknade za koncesiju 
prava lova na državnim lovištima, pripadajućih županiji te sredstvima za naknade vlasnicima 
zemljišta bez prava lova koja se uplaćuju preko proračuna županije. Stoga će Informacija 
sadržavati i podatke o utrošenim sredstvima iz članka 27. stavak 1. točka 1. i 4. Zakona o 
lovstvu. 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   listopad 2014. godine 
 
 
 73. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" 
 
 S obzirom na značaj Parka prirode "Kopački rit" za Osječko-baranjsku županiju, Skupština će 

razmatrati Informaciju koja obuhvaća sve aspekte upravljanja, gospodarenja i zaštite "Kopačkog 
rita", te programe razvitka "Kopačkog rita". 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 

(koordinator), Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", Hrvatske 
vode i Hrvatske šume 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   listopad 2014. godine 
 
 
 74. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-

baranjska županija u 2013. godini 
 
 Polazeći od obveza Županije, koje proizlaze iz odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u 

osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 
86/12. i 94/13.), te propisanih  kriterija i mjerila za financiranje decentraliziranih troškova u 
osnovnom i srednjem školstvu, a radi sagledavanja stanja u školstvu, poslovanja 
osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova čiji je osnivač Županija, te poduzimanja potrebnih 
mjera za poboljšanje postojećega stanja, Skupština će razmatrati Izvješće o stanju u školstvu i 
poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   listopad 2014. godine 
 
 
 75. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj 

odnosno akademskoj 2013./2014. godini 
 
 Budući da se iz Županijskog proračuna izdvajaju znatna sredstva za odobravanje stipendija za 

darovite učenike i studente sukladno Odluci o stipendiranju darovitih učenika i studenata 
("Županijski glasnik" broj 2/09.) Skupštini će biti podnesena Informacija o primjeni ove Odluke. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   listopad 2014. godine 
 
 
 76. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za 

deficitarna zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2013./2014. 
 

Sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
("Županijski glasnik" broj 2/09.) Skupštini će biti podnesena Informacija o primjeni ove 
Odluke. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   listopad 2014. godine 
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 77. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u 
akademskoj 2013./2014. godini 

 
 Budući da se iz Županijskog proračuna izdvajaju znatna sredstva za dodjeljivanje financijskih 

potpora za poslijediplomski studij, sukladno Odluci o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski 
studij ("Županijski glasnik" broj 2/09.) Skupštini će biti podnesena Informacija o primjeni ove 
Odluke. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   listopad 2014. godine 
 
 
 78. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" 
 

Na svojoj 14. sjednici 21. prosinca 2010. godine Županija je pokrenula projekt "Studentski 
krediti" u okviru kojega subvencionira kamate na odobrene studentske kredite poslovne banke. 
Za tu namjenu se u Proračunu Županije osiguravaju potrebna sredstva. Iz ovog razloga će 
Skupštini biti podnesena Informacija o provedbi projekta. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Upravni 

odjel za javne financije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   listopad 2014. godine 
 
 
 79. Županijska razvojna strategija Osječko-baranjske županije 
 

Slijedom Strategije razvoja Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 19/05.) i 
Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije 2006. - 2013. ("Županijski 
glasnik" broj 16/06.), Županijska skupština donijela je Županijsku razvojnu strategiju Osječko-
baranjske županije 2011. - 2013. ("Županijski glasnik" broj 1/11.) koja je zamijenila ROP s 
novodefiniranim ciljevima odnosno prioritetima i utvrđenim mjerama gospodarskog i 
društvenog razvoja Osječko-baranjske županije. Slijedom produženja važenja ove Strategije i na 
2014. godinu, Županijska skupština će do kraja 2014. godine donijeti novu Županijsku strategiju 
za naredno razdoblje. 

 
Nositelj izrade: Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek 

(koordinator), nadležna upravna tijela Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   studeni 2014. godine 
 
 
 80. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije 
 
 Informacija će sadržavati podatke o stanju i problematici vodoopskrbe na području Osječko-

baranjske županije, polazeći od obveza koje proizlaze iz važećih zakonskih propisa. 
 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator), 

Hrvatske vode, Zavod za javno zdravstvo Županije, pravni subjekti koji 
obavljaju vodoopskrbnu djelatnost i jedinice lokalne samouprave s 
područja Županije 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   studeni 2014. godine 
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 81. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije 
 

Informacija će sadržavati podatke o prometnoj povezanosti u cestovnom, željezničkom, 
riječnom i zračnom prometu na području Županije, te prometnoj povezanosti s ostalim 
dijelovima Republike Hrvatske. 

 
Nositelj izrade: Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator), 

Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Hrvatske ceste Ispostava 
Osijek, Hrvatske vode VGO Osijek, Hrvatske željeznice, Zračna luka 
Osijek, Lučka uprava Osijek 

Predlagatelj:  župan 
Rok:   studeni 2014. godine 

 
 
 82. Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na 

području Osječko-baranjske županije 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o cestama ("Narodne novine" broj 

84/11.), Skupština će razmatrati Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja 
županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-baranjske županije. 

 
 Nositelj izrade:  Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 
 Rok:   studeni 2014. godine 
 
 
 83. Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-

baranjske županije za 2015. godinu 
 
 Program građenja i održavanja javnih cesta koji donosi Vlada Republike Hrvatske za 

četverogodišnje razdoblje u skladu sa Strategijom razvoja javnih cesta u Republici Hrvatskoj, 
ostvaruje se godišnjim planovima. Temeljem članka 22. stavak 1. Zakona o cestama ("Narodne 
novine" broj 84/11., 18/13., 22/13. i 54/13.), godišnje planove građenja i održavanja županijskih 
i lokalnih cesta donose županijske uprave za ceste. Prema stavku 2. toga članka ovi se planovi 
donose uz prethodnu suglasnost nadležnog ministarstva. U skladu sa člankom 12b. stavak 1. 
podstavak 2. Odluke o osnivanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj 2/97. i 2/05.), godišnje planove građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta 
Upravno vijeće Županijske uprave za ceste donosi uz prethodnu suglasnost nadležnog 
ministarstva, a nakon prethodno pribavljenog mišljenja osnivača. 

 
 Nositelj izrade:  Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Uprava za ceste Osječko-baranjske županije 
 Rok:   studeni 2014. godine 
 
 
 84. Izvješće o stanju u prostoru Osječko-baranjske županije 
 
 Temeljem članka 47. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 

38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.), predstavnička tijela jedinica lokalne i područne 
(regionalne) samouprave razmatraju četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru. Izvješće sadrži 
analizu stanja i trendova prostornog razvoja na temelju obveznih prostornih pokazatelja o stanju 
u prostoru, analizu provođenja dokumenata prostornog uređenja i drugih dokumenata te ocjenu 
stanja i prijedloge za unaprjeđenje prostornog razvoja s planom aktivnosti i prijedlogom 
prostornih pokazatelja za naredno razdoblje. Stoga će Županijska skupština razmatrati Izvješće o 
stanju u prostoru Osječko-baranjske županije za proteklo četverogodišnje razdoblje, računajući 
od prethodnog izvještajnog razdoblja, obuhvaćenog Izvješćem o stanju u prostoru Osječko-
baranjske županije, prihvaćenog na 11. sjednici Županijske skupštine 2. srpnja 2010. godine 
("Županijski glasnik" broj 8/10.). 
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 Nositelj izrade:  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   studeni 2014. godine 
 
 
 85. Odluka o Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije 
 

Temeljem članka 100. stavak 4. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" 
broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 55/12. i 80/13.), Prostorni plan Županije, odnosno 
njegove izmjene i dopune donosi Županijska skupština. Prije donošenja prostornog plana 
županije nositelj izrade je dužan, temeljem članka 97. stavka 1. toga Zakona pribaviti 
suglasnost nadležnog Ministarstva. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode i Javna 

ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije 
Predlagatelj:   župan 

 Rok:    studeni 2014. godine 
 
 
 86. Informacija o provedbi Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za 

uključivanje Roma, za razdoblje od 2013. do 2015. godine na području Osječko-
baranjske županije 

 
Radi sustavnog praćenja provedbe Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 
2013. do 2020. godine i Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje 
Roma 2013. - 2015. godine, koji je donijela Vlada Republike Hrvatske na sjednici održanoj 
11. travnja 2013. godine u cilju daljnjeg sustavnog rješavanja problema Roma u Republici 
Hrvatskoj, kao i Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije, Skupštini 
će biti podnesena na razmatranje posebna Informacija. 

 
Nositelj izrade: Tajništvo Županije (koordinator), Upravni odjel za prostorno 

planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Upravni odjel za zdravstvo i 
socijalnu skrb, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   studeni 2014. godine 
 
 
 87. Akcijski plan za Rome na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
 

Temeljem Nacionalne strategije za uključivanje Roma, za razdoblje 2013. do 2020. godine i 
Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije za uključivanje Roma 2013. - 2015. godine 
Vlade Republike Hrvatske, županije na području kojih živi veći broj pripadnika romske 
nacionalne manjine trebaju planirati mjere i aktivnosti za poboljšanje uvjeta života Roma. 
Akcijski plan za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini sadržavat će 
mjere i aktivnosti za područje prostornog uređenja, zdravstva, socijalne skrbi, prosvjete i 
drugih djelatnosti s naznakom nositelja provedbe te potrebnih sredstava i izvora financiranja 
za svaku predviđenu mjeru. 

 
Nositelj izrade: Tajništvo Županije (koordinator), Upravni odjel za prostorno 

planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Upravni odjel za zdravstvo i 
socijalnu skrb, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu i Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba Osijek 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   studeni 2014. godine 
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 88. Socijalni plan za područje Osječko-baranjske županije 
 

Prema članku 178. stavak 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12., 46/13. i 
49/13.)), savjet za socijalnu skrb u županiji predlaže socijalni plan u djelatnosti socijalne skrbi za 
područje jedinice područne (regionalne) samouprave, a donosi ga predstavničko tijelo jedinice 
područne (regionalne) samouprave. Socijalni plan prema članku 178. stavku 5. Zakona 
obuhvaća  detaljnu analizu kapaciteta, dostupnost mreže socijalnih usluga i specifične ciljeve 
razvoja institucionalnih i izvaninstitucionalnih socijalnih usluga, s posebnim naglaskom na 
usluge za skupine u većem riziku od socijalne isključenosti. Slijedom toga, Skupština 
Osječko-baranjske županije donijet će Socijalni plan za područje Osječko-baranjske županije. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   studeni 2014. godine 

 
 
 89. Plan zdravstvene zaštite za područje Osječko-baranjske županije 
 

Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 
22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 82/13.) utvrđeno je da jedinica područne (regionalne) 
samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite, 
između ostaloga, i tako da sukladno planu zdravstvene zaštite Republike Hrvatske donosi plan 
zdravstvene zaštite za područje jedinice područne (regionalne) samouprave. Slijedom toga 
Skupština Osječko-baranjske županije donijet će Plan zdravstvene zaštite za područje 
Osječko-baranjske županije. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   studeni 2014. godine 

 
 
 90. Plan promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Osječko-

baranjske županije 
 

Člankom 9. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 
22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 82/13.) utvrđeno je da jedinica područne (regionalne) 
samouprave ostvaruje svoja prava, obveze, zadaće i ciljeve na području zdravstvene zaštite, 
između ostaloga, i tako da za područje jedinice područne (regionalne) samouprave donosi 
jednogodišnje i trogodišnje planove promicanja zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja 
bolesti. Slijedom toga Skupština Osječko-baranjske županije donijet će plan promicanja 
zdravlja, prevencije te ranog otkrivanja bolesti na području Osječko-baranjske županije za 
jednogodišnje odnosno trogodišnje razdoblje. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   studeni 2014. godine 

 
 
 91. Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
 
 Program će obuhvatiti planirane mjere i aktivnosti na poticanju poduzetništva Županije u 2015. 

godini s posebnim osvrtom na poticajne mjere iz područja: izobrazbe, informacija i 
savjetodavno-razvojnog sustava, rješavanja problema prostornog aspekta poduzetničkog 
poslovanja, pružanja izravne financijske potpore (kreditiranja), kao i programa međunarodne 
suradnje. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 



 27

 92. Davanje suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu 

 
 Temeljem članka 36. stavka 3. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), 

predstavničko tijelo daje suglasnost na prijedlog financijskog plana izvanproračunskog korisnika 
zajedno s donošenjem proračuna. Stoga će Skupština Županije odlučivati o davanju suglasnosti 
na Financijski plan Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
 93. Program javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. 

godinu 
 
 Temeljem Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ("Narodne novine" broj 

87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13.), županija osigurava sredstva za 
financiranje javnih potreba u osnovnom i srednjem školstvu iz svog proračuna. Stoga će 
Skupština Županije donijeti Program javnih potreba u djelatnostima osnovnog i srednjeg 
školstva na području Županije za sljedeću godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
 94. Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015. 

godinu 
 
 Zakonom o financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 47/90., 27/93. i 38/09.) 

propisano je da županija donosi program javnih potreba u kulturi od zajedničkog interesa za 
općine i gradove na njezinom području, te županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima 
aktivnosti radi ravnomjernog kulturnog razvitka općina i gradova na njenom području i županije 
kao cjeline, utvrđuje odnose u financiranju kulture pojedinih općina i gradova na području 
županije i županije kao cjeline te usklađuje razvitak. Program javnih potreba u kulturi donosi 
Skupština Županije zajedno s godišnjim Proračunom. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
 95. Ugovor o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini 
 

Prema članku 10. Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku, sklopljenom 28. 
prosinca 2009. godine između Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka kao osnivača 
("Županijski glasnik" broj 16/09.), a sukladno članku 18. Zakona o kazalištima ("Narodne 
novine" broj 71/06. i 121/13.), međusobna prava i obveze glede osiguravanja sredstava i uz to 
vezanih pitanja osnivači uređuju međusobnim ugovorom. Njime osnivači uređuju razinu 
programa javnih potreba koju će zajednički financirati te druga pitanja sukladno ovom 
Sporazumu. Ako se ne zaključi ugovor, osnivači su dužni osigurati privremeno financiranje 
najmanje u visini sredstava osiguranih u prethodnoj godini. Stoga će osnivači sklopiti Ugovor 
o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini u tekstu prihvaćenom 
od strane njihovih predstavničkih tijela. 
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Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   prosinac 2014. godine 

 
 
 96. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu 
 
 Temeljem članka 12. stavak 1. Zakona o kazalištima ("Narodne novine" broj 71/06. i 121/13.), 

sredstva za rad kazališta uključuju sredstva za program, materijalne izdatke, kao i sredstva za 
investicije i investicijsko održavanje, koje osiguravaju osnivači sukladno zakonu na temelju 
prihvaćenog prijedloga programa i financijskog plana. 

 
 Nositelj izrade:  Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 
 Predlagatelj:  Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
 97. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 

2015. godinu 
 
 Zakonom o tehničkoj kulturi ("Narodne novine" broj 76/93., 11/94. i 38/09.) propisano je da 

županija donosi program javnih potreba u tehničkoj kulturi od zajedničkog interesa za općine i 
gradove na njenom području odnosno županiju kao cjelinu, usklađuje interese i poduzima 
aktivnosti radi ravnomjernog razvitka tehničke kulture općina i gradova na području županije i 
županije kao cjeline te utvrđuje odnose u financiranju tehničke kulture na području županije. 
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi donosi Skupština Županije zajedno s godišnjim 
Proračunom. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu i Zajednica 

tehničke kulture Županije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
 98. Program javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2015. 

godinu 
 
 Zakonom o sportu ("Narodne novine" broj 71/06., 124/10., 124/11., 86/12. i 94/13.), člankom 

74., propisano je da županija utvrđuje javne potrebe u sportu i za ostvarivanje programa 
osigurava financijska sredstva iz svog proračuna u skladu sa Zakonom. Prema članku 76. toga 
Zakona javne potrebe u sportu za koje se sredstva osiguravaju iz županijskog proračuna su 
programi, odnosno aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za županiju. Program javnih 
potreba u sportu donosi Skupština Županije zajedno s godišnjim Proračunom. 

 
 Nositelj izrade:  Športska zajednica Županije 
 Predlagatelj:  Športska zajednica Županije 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
 99. Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 2015. 

godinu 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne 

novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12. i 82/13.), Skupština 
će donijeti Program javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 
sljedeću godinu. 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
100. Program javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu 
 
 Polazeći od prava i obveza Županije koje proizlaze iz Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne 

novine" broj 33/12., 46/13. i 49/13.), Skupština će donijeti Program javnih potreba u djelatnosti 
socijalne skrbi na području Osječko-baranjske županije za sljedeću godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
101. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje osnovnih škola na području Osječko-

baranjske županije u 2015. godini 
 
 Polazeći od kriterija i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

osnovnog školstva, odnosno bilančnih prava Županije za financiranje decentraliziranih troškova 
u osnovnom školstvu, utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Skupština Županije će 
donijeti Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje osnovnih škola na području Osječko-
baranjske županije u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
102. Odluka o kriterijima i mjerilima za financiranje srednjih škola i učeničkih domova na 

području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 
 Polazeći od kriterija i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

srednjeg školstva, odnosno bilančnih prava Županije za financiranje decentraliziranih troškova u 
srednjem školstvu, utvrđenih Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Skupština Županije će 
donijeti Odluku o kriterijima i mjerilima za financiranje srednjih škola i učeničkih domova na 
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
103. Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 
 Polazeći od kriterija i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 

osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, odnosno bilančnih prava Županije za financiranje 
decentraliziranih troškova u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, utvrđenih Odlukom 
Vlade Republike Hrvatske, te na temelju toga donesenih odluka Županijske skupštine za 
financiranje osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, Skupština Županije će donijeti Plan 
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 



 30

 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
104. Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u školstvu 

Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 

Polazeći od kriterija i mjerila za osiguravanje minimalnog financijskog standarda javnih potreba 
osnovnog i srednjeg odgoja i obrazovanja, odnosno bilančnih prava Županije za financiranje 
decentraliziranih troškova u osnovnom i srednjem odgoju i obrazovanju, utvrđenih Odlukom 
Vlade Republike Hrvatske, te na temelju toga donesenih odluka Županijske skupštine za 
financiranje osnovnih i srednjih škola i učeničkih domova, Skupština Županije će donijeti Plan 
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja u školstvu Osječko-
baranjske županije u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
105. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim 

ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini 
 
 Temeljem članka 45a. stavak 2. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) 

samouprave ("Narodne novine" broj 117/93., 69/97., 33/00., 73/00., 127/00., 59/01., 107/01., 
117/01., 150/02., 147/03., 132/06., 26/07., 73/08. i 25/12.), Vlada Republike Hrvatske uredbom 
utvrđuje način izračuna iznosa potpora izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za proračunsku godinu, te svojom odlukom utvrđuje 
minimalne financijske standarde za decentralizirane funkcije za zdravstvene ustanove. Sukladno 
navedenim aktima Skupština Osječko-baranjske županije donijet će Odluku kojom će utvrditi 
kriterije, mjerila, način financiranja i raspored sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač 
u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
106. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe 

čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini 
 
 Temeljem članka 26. stavak 3. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12., 

46/13. i 49/13.), Vlada Republike Hrvatske odlukom utvrđuje minimalne financijske standarde 
za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Sukladno Odluci Vlade, Skupština Osječko-baranjske 
županije će donijeti Odluku kojom će utvrditi kriterije, mjerila i način financiranja domova za 
starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
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107. Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 
centara za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije u 2015. godini 

 
 Temeljem članka 26. stavak 3. i 4. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12., 

46/13. i 49/13.), Vlada Republike Hrvatske odlukom utvrđuje minimalne financijske standarde 
za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi. Sukladno Odluci Vlade, Skupština Osječko-baranjske 
županije će donijeti Odluku kojom će utvrditi kriterije, mjerila i način financiranja materijalnih i 
financijskih rashoda centara za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
108. Odluka o financiranju troškova ogrjeva na području Osječko-baranjske županije u 2015. 

godini 
 
 Sukladno članku 53. Zakona o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 33/12., 46/13. i 49/13.), 

jedinica područne (regionalne) samouprave donosi odluku kojom propisuje visinu pomoći za 
podmirenje troškova ogrijeva korisnicima koji se griju na drva. U skladu s ovom zakonskom 
odredbom, kao i odlukom kojom Vlada Republike Hrvatske utvrđuje minimalne financijske 
standarde za obavljanje djelatnosti socijalne skrbi, Skupština Županije će donijeti Odluku kojom 
će propisati visinu pomoći za podmirenje troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na 
području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
109. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 

2015. godinu 
 
 Sukladno članku 45. stavak 7. Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine" broj 106/99., 117/01., 

36/02., 96/03., 174/04., 38/09. i 80/10.), Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije dužna 
je dati Skupštini Županije na potvrdu svoj godišnji financijski plan (proračun). Stoga će 
Skupština Županije razmatrati Program rada i Financijski plan za sljedeću godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 
 Predlagatelj:  Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
110. Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu 
 

Prema članku 13. stavku 4. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" broj 92/10.) jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave na temelju procjene ugroženosti od požara donose 
godišnji provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za svoje područje, uz sudjelovanje 
nadležne policijske uprave i županijske vatrogasne zajednice. Na temelju godišnjeg 
provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara županije donose se godišnji provedbeni 
planovi unaprjeđenja zaštite od požara gradova i općina s područja županije. 

 
Nositelj izrade:  Služba za zajedničke poslove 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   prosinac 2014. godine 
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111. Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu 
 

Sukladno članku 6. stavak 3., članku 37. stavak 2. i 4. i članku 130. stavak 1. podstavak 5. 
Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12.), Upravni odjel za javne financije 
izrađuje nacrt proračuna za proračunsku godinu i projekciju za sljedeće dvije godine, te ih 
dostavlja županu do 15. listopada tekuće godine, a župan utvrđuje prijedlog proračuna i 
projekciju, te ih podnosi do 15. studenoga tekuće godine predstavničkom tijelu na donošenje. 
Prema članku 39. stavak 1. toga Zakona, predstavničko tijelo donosi proračun i projekciju do 
konca tekuće godine u roku koji omogućuje primjenu proračuna s 1. siječnja godine za koju se 
donosi proračun. U skladu s navedenim odredbama Zakona, Skupština Županije će donijeti 
Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcije za 2016. i 2017. godinu. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
112. Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
 
 Temeljem članka 30. točka 19. 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.), Skupština Županije 
donosi svoj godišnji plan rada. U skladu sa člankom 96. Poslovnika Skupštine Osječko-
baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09. i 2/13.), 
Planom rada utvrdit će se teme koje će Skupština Županije razmatrati tijekom 2013. godine. 
Prema članku 21. Poslovnika Skupštine, na zajedničkim sastancima predsjednik i 
potpredsjednici Skupštine, a prema potrebi i predsjednici radnih tijela usklađuju aktivnosti u 
pripremi godišnjeg plana rada Skupštine. 

 
 Nositelj izrade:  Tajništvo Županije 
 Predlagatelj:  predsjednik i potpredsjednici Skupštine 
 Rok:   prosinac 2014. godine 
 
 
113. Informacije o završenim projektima odobrenim iz IPA programa Europske unije čiji je 

nositelj Osječko-baranjska županija 
 
 Informacije će sadržavati osnovne podatke o završenim pojedinim projektima iz IPA programa 

Europske unije čiji je nositelj Županija, te o rezultatima koji su ostvareni njihovom provedbom 
na području Županije. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   tijekom 2014. godine 
 
 
114. Odluke o zaštiti izvorišta na području Osječko-baranjske županije 
 

Odluku o zaštiti izvorišta čije se zone sanitarne zaštite prostiru na području više jedinica lokalne 
samouprave u sastavu iste županije donosi županijska skupština na temelju članka 91. stavka 3. 
točke 2. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11. i 56/13.) uz 
prethodnu suglasnost Hrvatskih voda, a ako ih ne donesu u propisanome roku, prema stavku 4. 
toga članka odluku o zaštiti izvorišta će donijeti ministar. Sukladno članku 41. stavku 1. 
Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 
66/11. i 47/13.), rok za donošenje odluka o zaštiti izvorišta je 31. prosinca 2014. godine. Prema 
članku 7. stavku 4. Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje 
zona sanitarne zaštite izvorišta ("Narodne novine" broj 47/13.), koji je stupio na snagu 23. srpnja 
2013. godine, u tom je roku potrebno postojeće odluke o zaštiti izvorišta uskladiti s tim 
Pravilnikom. 
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 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 
(koordinator) i nadležna stručna povjerenstva 

 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   tijekom 2014. godine 
 
 
115. Programi mjera za sanaciju okoliša u zonama zaštite izvorišta 
 
 Sukladno članku 7. stavku 4. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta 

("Narodne novine" broj 66/11. i 47/13.), predstavničko tijelo županije dužno je u roku od 12 
mjeseci od dana donošenja odluke o zaštiti izvorišta donijeti program mjera sanacije unutar zona 
sanitarne zaštite za postojeće djelatnosti koji postaje sastavni dio odluke o zaštiti izvorišta. 
Prema stavku 7. toga članka, iznimno do donošenja Programa mjera sanacije, za pojedinačne 
postojeće građevine i djelatnosti predstavničko tijelo županije može, na temelju elaborata iz 
članka 40. toga Pravilnika propisati sanacijske zahvate i mjere. Osim toga, odlukama o zaštiti 
izvorišta Jarčevac, Crpilišta Vinogradi i Crpilišta Prosine ("Županijski glasnik" broj 13/06.), te 
Odlukom o zaštiti izvorišta Široko Polje ("Županijski glasnik" broj 9/06.), utvrđena je obveza 
donošenja posebnih programa mjera za sanaciju okoliša u zonama zaštite tih izvorišta u roku 
godine dana od dana stupanja na snagu navedenih odluka. Navedenim odlukama predviđeno je 
da se programi donose po postupku propisanom za donošenje odluka za zaštitu izvorišta i čine 
sastavni dio tih odluka. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 

(koordinator) i nadležna stručna povjerenstva 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   tijekom 2014. godine 
 
 
116. Odluke o odvodnji otpadnih voda 
 

Prema odredbi članka 67. Zakona o vodama ("Narodne novine" broj 153/09., 63/11., 130/11. i 
56/13.) pravne i fizičke osobe dužne su otpadne vode ispuštati u građevine javne odvodnje ili 
u individualne sustave odvodnje otpadnih voda odnosno na drugi način sukladno odluci o 
odvodnji otpadnih voda. Ovu odluku donosi jedinica lokalne samouprave, a u slučaju da se 
aglomeracija prostire na području više jedinica lokalne samouprave, prema odredbi stavka 4. i 
7. toga članka Zakona, odluku o odvodnji otpadnih voda donosi jedinica područne 
(regionalne), na prijedlog jedinica lokalne samouprave po prethodnom mišljenju Hrvatskih 
voda. 

 
 Nositelj izrade:  Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj (koordinator) i 

nadležna stručna povjerenstva 
 Predlagatelj:  župan 
 Rok:   tijekom 2014. godine 
 
 
117.  Izmjene i dopune Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za 

razdoblje 2007.-2014. godine  
 

Plan gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. godine 
("Županijski glasnik" broj 15/06.), donesen prema ranije važećem Zakonu o otpadu, je na 
snazi do kraja 2014. godine, temeljem članka 174. Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
("Narodne novine" broj 94/13.), kojim je propisano da postojeći županijski, gradski i općinski 
planovi gospodarenja otpadom koji su doneseni na temelju ranije važećeg Zakona o otpadu 
ostaju na snazi do isteka roka na koji su doneseni u dijelu u kojem nisu u suprotnosti s 
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odredbama Zakona i Plana gospodarenja otpadom RH (a koji Vlada Republike Hrvatske 
sukladno članku 181. stavak 1. Zakona treba donijeti do 31. prosinca 2014. godine). Postupak 
za donošenje Izmjena i dopuna županijskog Plana, koji je bio započet radi stvaranja 
pretpostavki za realizaciju centra za gospodarenje otpadom usklađivanjem s Planom 
gospodarenja otpadom Republike Hrvatske za razdoblje 2007. - 2015. godine ("Narodne 
novine" broj 85/07.), koji je bio donesen nakon županijskog Plana, bit će nastavljen ovisno u 
slučaju potrebe njegovog usklađivanja s rezultatima revizije planskih dokumenata 
gospodarenja otpadom na državnoj razini, koja je u tijeku, a odnosi se na centre za 
gospodarenja otpadom. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 
Predlagatelj:   župan 
Rok:   prema potrebi 

 
 
118. Odluka o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. 

godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu 
 

Prilikom donošenja Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu, nisu poznati svi 
elementi financiranja Županije, kako glede prihoda, tako i obveza Županijskog proračuna. 
Slijedom toga, tijekom godine bit će nužno usklađivanje Proračuna. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
Predlagatelj:  župan 
Rok:   prema potrebi 

 
 
119. Mjesečna izvješća o korištenju sredstava na Potprogramu "Proračunska zaliha" 

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
 

Prema članku 56. Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 87/08. i 136/12. ) u proračunu 
se utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu, koja se koriste za nepredviđene namjene, za koje u 
proračunu nisu osigurana sredstva odnosno nisu osigurana dovoljna sredstva, jer ih pri 
planiranju proračuna nije bilo moguće predvidjeti. Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi 
najviše 0,50% planiranih proračunskih prihoda bez primitaka, a njihova visina utvrđuje se 
odlukom o izvršavanju proračuna. Prema članku 57. stavku 3. i članku 130. toga Zakona o 
korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje župan, koji je obvezan svaki mjesec 
izvijestiti predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe. 

 
Nositelj izrade:  Upravni odjel za javne financije 
Predlagatelj:  župan 
Rok:  mjesečno tijekom 2014. godine 

 
 
120. Rješenja o imenovanju i razrješenju 
 
 Temeljem odgovarajućih odredbi zakonskih propisa (Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, Zakona o sudovima, Zakona o sudovima za mladež, Zakona o 
ustanovama, Zakona o cestama, Zakona o kazalištima, Zakona o odgoju i obrazovanju u 
osnovnoj i srednjoj školi, Zakona o socijalnoj skrbi i dr.), Skupština donosi rješenja o 
imenovanju i razrješenju ravnatelja, članova tijela upravljanja i drugih tijela i osoba. 

 
 Nositelj izrade:  Tajništvo Županije i Komisija za izbor i imenovanja 
 Predlagatelj:  Komisija za izbor i imenovanja 
 Rok:   prema potrebi 
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121. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 
 Sukladno članku 8. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 

8/96., 2/97., 8/01., 6/03., 2/06., 5/09. i 2/13.), vijećnici Skupštine, u pravilu, na svakoj sjednici 
Skupštine Županije postavljaju pitanja i daju prijedloge. Odgovori na postavljena pitanja daju se 
na istoj ili na jednoj od sljedećih sjednica. 

 
 

II. 
 

Ovim Planom utvrđeni nositelji pripreme materijala dužni su predlagatelju dostaviti pripremljeni 
materijal najkasnije do 1. u mjesecu koji prethodi mjesecu u kojem je ovim Planom predviđeno 
razmatranje toga materijala. 
 

Ovim Planom utvrđeni predlagatelji dužni su u određenome roku podnijeti predviđeni materijal 
Skupštini na razmatranje. 
 

Ovim Planom predviđeni nositelji izrade dužni su obavijestiti predsjednika Skupštine u slučaju 
nemogućnosti dostave materijala u utvrđenim rokovima, navodeći razloge nemogućnosti pravovremenog 
izvršenja. 
 
 

III. 
 

Ovaj Plan bit će objavljen u "Županijskom glasniku". 
 
 
Klasa: 021-04/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-21 
 
Osijek, 18. prosinca 2013. 
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