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Z A P I S N I K 

 
3. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 25. srpnja 2013. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,00 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Boris Antunović i 
 2. Davorin Bubalović. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Boris 
Antunović i Davorin Bubalović. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Budući da je mr.sc. Igor Medić svoj mandat vijećnika stavio u mirovanje, a politička stranka kojoj pripada 
odredila je Darijana Rudana za njegovog zamjenika čime je preuzeo vijećničku dužnost, o čemu će 
vijećnici biti obaviješteni Izvješćem Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s 
tako izmijenjene liste vijećnika. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
48 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Davorin Bubalović, 5. Vladimir Cindrić, 6. Krešimir Ćosić, 7. 
Mislav Ćurić, 8. Stjepan Čuraj, 9. mr.sc. Mato Dunković, 10. Borivoj Eklemović, 11. Željko Franjić, 12. 
Domagoj Hajduković, 13. Zvonko Ibriks, 14. Srđan Igali, 15. Goran Ilić, 16. Goran Ivanović, 17. Antun 
Kapraljević, 18. Marijana Kopljar, 19. Vlado Koren, 20. Slavko Kotromanović, 21. Željko Kovačević, 22. 
Ivana Kovačević-Ivanišić, 23. mr.sc. Dalibor Kraljik, 24. Ante Kristić, 25. Stjepan Krznarić, 26. Dražen 
Kušić, 27. Boris Ljubojević, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. Hrvoje Pavković, 31. Mladen 
Peradić, 32. Gordana Puđa, 33. Goran Ranogajec, 34. Sabina Režić, 35. Sanja Rogoz-Šola, 36. Vinko 
Ručević, 37. Darijan Rudan, 38. Stjepan Sokol, 39. Jovo Šijan, 40. Ivica Tomašičević, 41. Miroslav 
Varga, 42. Sanja Vargić, 43. Stjepan Viduka, 44. Mirta Vlahović, 45. Ivan Zadravec, 46. mr. Krešimir 
Žagar, 47. Jurica Žanić i 48. Zdravko Živković. 
 
Sjednici nije nazočni vijećnici: 1. Valentina Avdičević, 2. Marijan Džanko, 3. Dinko Huis, 4. Davor 
Mikulić, 5. Ante Raspudić, 6. Nevenka Redžep i 7. Leon Žulj. 
 
Ostali nazočni: 
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik 
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. 
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Nikola Mak, predsjednik Vijeća 
njemačke nacionalne manjine, 6. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske nacionalne manjine, 7. 
dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 8. Andrej Bičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu, 9. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb, 10. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 11. 
Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Ranko Radunović, pročelnik 
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 13. Snježana Raguž, pročelnica 
Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 15. Silva 
Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Katica Čosić, pomoćnica 
pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 
18. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 19. Jerka Lukačević, 
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pomoćnica tajnika Županije, 20. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 21. Svjetlana 
Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 22. 
Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 23. Suzana Tretinjak, 
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 24. Ruža Varga, viša savjetnica u 
Tajništvu Županije, 25. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne 
financije, 26. Davor Boras, direktor Slobodne zone Osijek d.o.o., 27. Ivana Buzuk Radoš, v.d. 
ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 
županije, 28. Žana Gamoš, direktorica Regionalne veletržnice d.d. Osijek, 29. Tihomir Glavaš, 
ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 30. Dragutin Grabrović, predsjednik HOK 
Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, 31. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno 
uređenje Osječko-baranjske županije, 32. Dubravka Herceg, Vuka d.d., Osijek, 33. Marija Kribl, 
voditeljica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja 
ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 34. Dubravko Krušarovski, 
predstojnik Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnice Osijek, 35. Josip Lazar, direktor Odvodnje 
d.d., Darda, 36. Ernest Nad, HGK Županijska komora Osijek, 37. Nikica Mužević, predsjednik 
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 38. Valent Poslon, direktor Miholjačkog 
poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji Miholjac, 39. dr.sc. Stjepan Ribić, 
direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., 40. Dario Schneider, zamjenik 
direktora Karašice-Vučice d.d., Donji Miholjac, 41. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice 
Osječko-baranjske županije, 42. Snježana Stošić, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u 
Osijeku, 43. dr.sc. Ivan Štefanić, direktor Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek, 44. Tomislav Petric, viši 
savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 45. Ilija Pranjić, viši savjetnik u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj i 46. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za 
zajedničke poslove. 
 
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, 
da ih podnesu. 
 
Budući da nije bilo prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predsjednik poziva vijećnike da se 
javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Izvješće Mandatne komisije 
 2. Usvajanje zapisnika 1. konstituirajuće i 2. sjednice Skupštine Županije 
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 4. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije 
 5. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije 
 6. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 
 7. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije 
 8. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske 

županije i radu Turističke zajednice Županije 
 9. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije 
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10. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 
Osječko-baranjske županije 

11. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja na 
području Osječko-baranjske županije 

12. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-
baranjske županije za 2012. godinu 

13. Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2012. 
godinu 

14. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2012. godinu 
15. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u jedinicama lokalne i područne 

(regionalne) samouprave Osječko-baranjske županije 
16. Informacija o financijskom poslovanju jedinica lokalne samouprave na području Osječko-

baranjske županije u 2012. godini 
17. Izvješće o ostvarivanju investicijskih projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-

baranjske županije u 2012. godini 
18. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2012. godini 
19. Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2012. godinu 
20. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2012. godinu 
21. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2012. godinu 
22. Izvješće o radu Miholjačkog poduzetničkog centra Lokalne razvojne agencije d.o.o., Donji 
 Miholjac za 2012. godinu 
23. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2012. godinu 
24. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2012. godinu 
25. Izvješće o poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za 

međunarodnu i regionalnu suradnju za 2012. godinu 
26. Izvješće o poslovanju Ekos d.o.o. Osijek za 2012. godinu 
27. Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2012. godini 
28. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim 

vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2012. godinu 
29. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije za 2012. godinu 
30. Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječko-

baranjske županije za 2012. godinu 
31.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2012. godini 
     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2013. godinu 
32. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2012. godini 
33. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječko-

baranjske županije u 2012. godini 
34. Prijedlog Odluke o osnivanju Osnovne škole Satnica Đakovačka 
35.a) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Osijek 
     b) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Đakovo 
     c) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo 
     d) Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir 
36. Prijedlog Odluke o financiranju pomoći za podmirenje troškova stanovanja korisnicima koji se 

griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
37. Prijedlog Rješenja o prijenosu opreme i objekata u vlasništvo osnovnih i srednjih škola s 

područja Osječko-baranjske županije 
38. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2013. 
godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2013. 
godine 



 4

 c) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. svibnja do 31. svibnja 2013. 
godine 

39.a) Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-
baranjske županije 

     b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske 
županije 

 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 
 
Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće. 
 
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
 
Klasa: 013-03/13-03/14 
Urbroj: 2158/1-01-06-13-2 
 
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 
Mandatne komisije, te da dužnost vijećnika počinje obnašati Darijan Rudan. 
 
Temeljem Poslovnika Skupštine Županije prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred 
predsjednikom daju svečanu prisegu. Tekst prisege izgovara predsjednik, a nakon toga vijećnici 
izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju. 
 
Predsjednik poziva nazočne da ustanu, a vijećnika koji počinje obnašati dužnost da pristupi stolu te 
davanju svečane prisege, a potom je potpiše. 
 
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje 
"prisežem" te potpisuju tekst prisege. 
 
 
TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 1. KONSTITUIRAJUĆE I 2. SJEDNICE 
 SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici u sklopu materijala za sjednicu primili zapisnike 1. konstituirajuće i 
2. sjednice Skupštine Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi, predsjednik daje na glasovanje tekst zapisnika 1. konstituirajuće sjednice 
Skupštine održane 21. lipnja, 2. i 15. srpnja. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je zapisnik 1. konstituirajuće sjednice prihvaćen bez 
primjedbi jednoglasno. 
 
Predsjednik daje na glasovanje tekst zapisnika 2. sjednice. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je zapisnik 2. sjednice prihvaćen bez primjedbi jednoglasno. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 1. konstituirajuće sjednice Valentinu Avdičević i Borka 
Barabana i ovjerovitelje zapisnika 2. sjednice Milana Blagojevića i Vladimira Cindrića da poslije sjednice 
potpišu zapisnike. 
 
 
TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine. 
 
Stjepan Čuraj postavlja pitanje u kojoj je fazi uspostavljanje objedinjenog vođenja računa u Osječko-
baranjskoj županiji (tzv. cash pulling) te predlaže da se ispitaju financijske prednosti za Županiju i 
ustanove koje su pod njezinom ingerencijom. 
 
Vlado Koren, u svezi problema vodoopskrbe Općine Levanjska Varoš, moli Župana da se uključi i 
pomogne u sufinanciranju troškova kao što je rješavanje vlasničkih odnosa, zemljišta, pristupne ceste i 
spojnog cjevovoda. 
 
Željko Franjić pita za ovogodišnji model i cijenu otkupa pšenice. 
 
Domagoj Hajduković traži pojašnjenje trošenja sredstava, primjerice za kupovinu novoga automobila 
za Agenciju za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima, razlike u cijenama nadstrešnica za 
bicikle istih gabarita u Domu zdravlja Osijek i Domu zdravlja Đakovo, detalje postupka i kriterije 
odlučivanja prilikom nabave strojeva za palačinke u domovima za starije i nemoćne, te mobitela i 
tableta za poboljšanje uvjeta za predavanja medicinskih i patronažnih sestara na tečaju za trudnice u 
Domu zdravlja Našice. 
 
Frida Mikić postavlja pitanje u kojoj je fazi postupak davanja koncesija za obavljanje 
javnozdravstvene službe na području Županije. 
 
Milan Blagojević pita u kojem obimu i na kakav način je Županija odlučila pomoći obiteljima (1.240) 
koje nisu ispunile kriterije za ostvarenje prava na pomoć za podmirenje troškova ogrjeva. 
 
Stjepan Sokol pita u kojoj su fazi projekti koje je Županija prijavila na natječaj Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost za zgrade javnog sektora. 
 
Sanja Vargić postavlja pitanje zašto je zastala i kada će biti riješena izrada projektne dokumentacije za 
novu Ekonomsku školu u Đakovu, za koju je Županija još 2011. godine osigurala 900.000,00 kuna, a 
realizirano je manje od 10%. 
 
Stjepan Viduka traži pisani odgovor s usporednim podacima o cijenama javnozdravstvenih usluga u 
našoj i susjednim županijama, s obzirom na informacije da građani naše Županije odlaze koristiti 
određene javnozdravstvene usluge u druge županije. 
 
Ante Kristić pita koliko je do sada otvoreno natječaja za povlačenje sredstava iz strukturnih 
kohezijskih fondova te, ukoliko još nije bilo takvih natječaja, kada bi se mogli otvoriti. 
 
Miroslav Varga predlaže da materijali za sjednicu Skupštine, u isto vrijeme kada se dostavljaju 
vijećnicima, budu i na internetu. Nadalje, postavlja pitanje potrebe i hitnosti natječaja za prijam 
pripravnika u upravna tijela Županije. Također pita u kojoj je fazi dogovor o ulasku u investiciju 
održavanja željezničkih pruga 2014. - 2020. godine, za što je rok aktualan još mjesec dana. 
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Jurica Žanić postavlja pitanje koje aktivnosti Županija provodi na realizaciji projekta željezničkog 
koridora V/c te ima li Županija saznanja o daljnjim namjerama Hrvatskih autocesta i nadležnog 
ministarstva glede nastavka izgradnje koridora V/c, konkretno dionice Osijek - Beli Manastir i Beli 
Manastir - granica s Mađarskom. 
 
Mato Dunković pita da li se Županija aktivno uključila u kreiranje i predlaganje novih mjera ruralnog 
razvoja i davanja primjedbi na prezentirani tekst mjera u Programu ruralnog razvoja 2014. - 2020. 
 
Goran Ilić postavlja pitanje u kojoj je fazi realizacija projekata, koje je kandidirao HSP dr. Ante 
Starčevića u prošlom mandatu Skupštine, a to su: spojna cesta Bočkinci - Podgajci, športska dvorana u 
Podgajcima i mrtvačnica u Drenjskom Slatiniku te jesu li u Proračunu Županije za 2013. godinu 
osigurana sredstva da se ti projekti završe. 
 
Sanja Rogoz-Šola pita hoće li početi ulaganja u rodilište u Đakovu, te jesu li predviđena sredstva i u 
kojoj je fazi dokumentacija za ponovno otvaranje. 
 
Borivoj Eklemović pita koji su zaključci sastanka Župana s ministricom Ankom Mrak-Taritaš u svezi 
45.000 zahtjeva za legalizaciju podnesenih u našoj Županiji. S obzirom na problem visokih troškova 
legalizacije poljoprivrednih zgrada i Županove prijedloge za izmjene propisa kojima bi se ti troškovi 
smanjili, posebno ga zanima stanje s legalizacijom tih objekata. 
 
Vinko Ručević predlaže da Županija poveća udio u sufinanciranju međumjesnog prijevoza učenika 
srednjih škola. 
 
Marijana Kopljar postavlja pitanje što Županija konkretno poduzima u svezi obrtništva i po pitanju 
fiskalne blagajne. Predlaže da se s web stranica Županije omoguće linkovi na Ministarstvo obrta i sve 
druge sadržaje vezane uz obrtništvo. 
 
Željko Kovačević, u svezi izgradnje Županijskog centra za gospodarenje otpadom, pita u kojoj je fazi 
izrada projektne dokumentacije, studijske, predstudijske dokumentacije, studije utjecaja na okoliš, idejnih 
projekata, glavnih projekata, izvedbenih projekata, je li odabrana tehnologija, jesu li obavljeni svi istražni 
radovi, postoji li feasibility studiju, cost benefit studija i koje su odgovornosti Županije i stručnih službi za 
izradu ove projektne dokumentacije i evidentno probijanje rokova, te proizlaze li iz toga neki penali ili 
druga vrsta financijske odgovornosti. 
 
Krešimir Žagar pita Župana ima li saznanja o detaljima sanacijskog programa Opće županijske bolnice 
u Našicama. Nadalje, pita hoće li i kada krenuti mjere poticanja poljoprivredne proizvodnje za 2013. 
godinu - programi kontrole plodnosti tla, zaštite od tuče, umjetnog osjemenjivanja. 
 
Dalibor Kraljik, uz primjedbu da u našičkom kraju nema ni kapitalnih investicija, niti Župan posjećuje 
taj dio Županije, pita hoće li rivalstvo prestati s obzirom na koaliciju HDZ i HDSSB u Gradu 
Našicama. 
 
Davorin Bubalović traži da mu se u pisanom obliku dostavi popis članova školskih odbora koje je 
imenovala Županija. 
 
Goran Ivanović predlaže sazivanje tematske sjednice Skupštine s informacijom o problematici 
provedbe postupaka legalizacije u općinama i gradovima Osječko-baranjske županije.  
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom su se za riječ javili: Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković, Milan Blagojević, Dalibor Kraljik i 
Marijana Kopljar. 
 
Stjepan Čuraj napominje da nije zadovoljan odgovorom na postavljeno pitanje te moli pisano očitovanje. 
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Domagoj Hajduković također napominje da nije zadovoljan odgovorom na postavljeno pitanje te moli 
pisano očitovanje. 
 
Milan Blagojević napominje da Župan nije u potpunosti odgovorio na njegovo pitanje te moli pisani 
odgovor. 
 
Dalibor Kraljik traži da mu se u pisanom obliku dostave podaci o svim kapitalnim investicijama u Gradu 
Našicama u prethodnom županovom mandatu. 
 
Marijana Kopljar moli pisani odgovor u svezi sufinanciranja obrtništva te predlaže da se ustroji sustav 
natječaja na koji će se obrtnici moći prijaviti s određenim projektima, slično kao što je predviđeno za 
projekte u području poljoprivrede. 
 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
 
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.  
 
 
TOČKA 4. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI BILJNE PROIZVODNJE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, HGK Županijska komora Osijek i 
Poljoprivredna savjetodavna služba Podružnica Osječko-baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Goran Ivanović, Željko Franjić i Boris 
Antunović. 
 
Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici biljne proizvodnje na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 320-01/13-01/13 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
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TOČKA 5. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI U STOČARSTVU NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Poljoprivredna savjetodavna služba 
Podružnica Osječko-baranjske županije, Hrvatska poljoprivredna agencija Županijski uredi Donji 
Miholjac i Darda i HGK Županijska komora Osijek. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na 
glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici u stočarstvu na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 320-01/13-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 6. INFORMACIJA O STANJU, GOSPODARENJU I ZAŠTITI ŠUMA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i "Hrvatske šume" Uprava šuma 
Podružnica Osijek, Uprava šuma Podružnica Našice, Uprava šuma Podružnica Vinkovci i Uprava šuma 
Podružnica Požega. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za gospodarska 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Boris Ljubojević. 
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Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 321-01/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
 
TOČKA 7. INFORMACIJA O PROBLEMATICI RAZMINIRANJA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije i Hrvatski centar za razminiranje 
Podružnica Osijek. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za lokalnu samoupravu, Komisija za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Milan Blagojević, Sanja Rogoz-Šola, Miroslav Varga 
i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština 
Županije donijela  
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije 
o problematici razminiranja na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 804-01/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
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TOČKA 8. INFORMACIJA O STANJU I RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA TURIZMA 
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I RADU TURISTIČKE 
ZAJEDNICE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj i Turistička zajednica Osječko-baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Županijsko povjerenstvo za 
gospodarski razvitak sela i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Domagoj Hajduković, Milan 
Blagojević, Stjepan Čuraj, Boris Ljubojević, Zvonko Ibriks, Mirta Vlahović, Goran Ivanović i Stjepan 
Sokol. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (1 
protiv, 16 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i razvojnim mogućnostima turizma na 

području Osječko-baranjske županije i 
radu Turističke zajednice Županije 

 
Klasa: 334-01/13-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
 
TOČKA 9. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je 
Obrtnička komora Osječko-baranjske županije i udruženja obrtnika s područja Osječko-baranjske 
županije te Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni 
razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Dragutin Grabrović, Domagoj 
Hajduković i Marijana Kopljar. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (16 suzdržanih), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i problematici razvoja obrtništva 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 311-01/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O IZRADI II. 

IZMJENA I DOPUNA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša i Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje 
Osječko-baranjske županije. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija 
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni i dopuni Odluke o izradi 
II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 350-04/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
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TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O POTICANJU 
POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak 
sela i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke uz ispravak, koji je predložio Odbor 
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopuni Odluke o 
poticanju poljoprivrede i ruralnog razvoja 
na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 320-01/13-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 12. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG 

PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. 
GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu. 
 
Župan je predložio davanje suglasnosti na Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana 
Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2012. godinu. 
 
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana razmatrale su Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2012. 
godinu na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (5 protiv), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Prijedlog 
Godišnjeg izvještaja o izvršenju Financijskog 

plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 
županije za 2012. godinu 

 
Klasa: 340-01/13-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Godišnji izvještaj je predložio Župan. 
 
Prijedlog Godišnjeg izvještaja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković, Milan 
Blagojević, Sanja Rogoz-Šola i Snježana Raguž. 
 
Stjepan Čuraj traži pisanu razradu troškova sufinanciranja dočeka Nove godine, kao i obrazloženje 
sredstava dodijeljenih udrugama koje nisu s područja naše Županije, posebice odobrenje sredstava za 
jednu od pet takovih udruga za odlazak na komemoraciju povodom obilježavanja tragedije u 
Bleiburgu. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Godišnjeg izvještaja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Godišnjeg izvještaja prihvaćen većinom glasova 
(29 za, 5 protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ 
 

o izvršenju Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2012. godinu 

 
Klasa: 400-06/13-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Godišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
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TOČKA 14. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji primili uz poziv za 
sjednicu. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Mato Dunković i Domagoj Hajduković. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj 
financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije 

za 2012. godinu 
 
Klasa: 400-06/13-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
 
TOČKA 15. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ REVIZIJI UČINKOVITOSTI NAPLATE 

PRIHODA U JEDINICAMA LOKALNE I PODRUČNE (REGIONALNE) 
SAMOUPRAVE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti naplate prihoda u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave Osječko-baranjske županije primili uz poziv za 
sjednicu. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (5 suzdržanih), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
obavljenoj reviziji učinkovitosti 

naplate prihoda u jedinicama lokalne i 
područne (regionalne) samouprave 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 470-06/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
 
 
TOČKA 16. INFORMACIJA O FINANCIJSKOM POSLOVANJU JEDINICA LOKALNE 

SAMOUPRAVE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 
2012. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Mato Dunković i Sanja Vargić. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (5 suzdržanih), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
financijskom poslovanju jedinica lokalne 

samouprave na području Osječko-baranjske 
županije u 2012. godini 

 
Klasa: 402-01/13-01/68 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
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TOČKA 17. IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU INVESTICIJSKIH PROJEKATA 
FINANCIRANIH SREDSTVIMA PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2012. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u upravnim 
tijelima Osječko-baranjske županije. Prije sjednice je, sukladno zaključku Komisije za javne službe, 
podijeljeno dodatno obrazloženje. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Komisija za lokalnu samoupravu, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 
Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (5 protiv, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
ostvarivanju investicijskih projekata financiranih 

sredstvima Proračuna Osječko-baranjske 
županije u 2012. godini 

 
Klasa: 404-01/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
TOČKA 18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KARAŠICE-VUČICE D.D. DONJI MIHOLJAC U 

2012. GODINI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Karašica-
Vučica d.d. Donji Miholjac. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o poslovanju Karašice-Vučice d.d. 

Donji Miholjac u 2012. godini 
 
Klasa: 024-02/13-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
TOČKA 19. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ODVODNJE D.D. DARDA ZA 2012.  GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Odvodnja d.d. 
Darda. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Odvodnje d.d. Darda 

za 2012. godinu 
 
Klasa: 024-02/13-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
TOČKA 20. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2012. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće ste primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vuka d.d. 
Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2012. godinu 

 
Klasa: 024-02/13-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
TOČKA 21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK D.D. 

ZA 2012. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna 
veletržnica Osijek d.d. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće i stavove iz zaključaka radnih tijela na 
glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Izvješće i stavovi prihvaćeni većinom glasova (9 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 
Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2012. godinu 

 
Klasa: 024-02/13-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 22. IZVJEŠĆE O RADU MIHOLJAČKOG PODUZETNIČKOG CENTRA 

LOKALNE RAZVOJNE AGENCIJE D.O.O., DONJI MIHOLJAC ZA 2012. 
GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Miholjački 
poduzetnički centar Lokalna razvojna agencija d.o.o. Donji Miholjac. 
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Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Miroslav Varga. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 
Miholjačkog poduzetničkog centra 

Lokalne razvojne agencije d.o.o. 
Donji Miholjac za 2012. godinu 

 
Klasa: 024-02/13-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 23. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TERA TEHNOPOLIS D.O.O., OSIJEK ZA 2012. 

GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Tera 
Tehnopolis d.o.o., Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće i stavove iz zaključaka radnih tijela na 
glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Izvješće i stavovi jednoglasno prihvaćeni, te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., 

Osijek za 2012. godinu 
 
Klasa: 024-02/13-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
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TOČKA 24. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. 
GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Slobodna 
zona Osijek d.o.o. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (8 suzdržanih), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. 

za 2012. godinu 
 
Klasa: 024-02/13-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 25. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE AGENCIJE 

SLAVONIJE I BARANJE D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I REGIONALNU 
SURADNJU ZA 2012. GODINU 

 
Predsjednik napominjue da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna 
razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za 
gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Milan Blagojević. 
 
Milan Blagojević traži podatke o sistematizaciji radnih mjesta, broju i plaćama zaposlenih u Uredu u 
Bruxellesu. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (1 protiv, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju Regionalne razvojne agencije 

Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu 
i regionalnu suradnju za 2012. godinu 

 
Klasa: 024-02/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
 
TOČKA 26. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EKOS D.O.O. OSIJEK ZA 2012. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je EKOS d.o.o. 
Osijek. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (7 suzdržanih), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 

2012. godinu 
 
Klasa: 024-02/13-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 
TOČKA 27. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2012. GODINI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za 
ceste Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne 
službe i Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Tihomir Glavaš. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (8 protiv, 7 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 
poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije u 2012. godini 
 
Klasa: 340-01/13-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
 
TOČKA 28. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA 

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 
ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 
županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne 
službe i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (9 suzdržanih), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 
poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Osječko-baranjske županije za 2012. godinu 
 
Klasa: 024-03/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
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TOČKA 29. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA 
PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. 
GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 
ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne 
službe i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (6 suzdržanih), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 
i poslovanju Javne ustanove Zavod za 
prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije za 2012. godinu 
 
Klasa: 024-03/13-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
 
TOČKA 30. IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA 

VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2012. 
GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vatrogasna 
zajednica Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja i Komisija za javne službe. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
ostvarenju Programa rada i Financijskog 

plana Vatrogasne zajednice Osječko- 
baranjske županije za 2012. godinu 

 
Klasa: 214-01/13-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 
 
TOČKA 31.a) IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD 

HAZU U OSIJEKU U 2012. GODINI 
b) PLAN RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U 

OSIJEKU ZA 2013. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za 
znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. 
 
Izvješće i Plan su razmatrali: Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i 
umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2012. godini i Plan rada za 2013. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Izvješće i Plan jednoglasno prihvaćeni, te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda 
za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 

2012. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni 
i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2013. godinu 

 
Klasa: 612-01/13-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 
TOČKA 32. INFORMACIJA O STANJU SOCIJALNE SKRBI I POSLOVANJU 

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-
BARANJSKA ŽUPANIJA U 2012. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i 
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o stanju 
socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne 

skrbi čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 
u 2012. godini 

 
Klasa: 550-01/13-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 
 
TOČKA 33. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE SUZBIJANJA 

ZLOUPORABE DROGA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2012. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Županijski savjet mladih, Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije 
donijela 

 
Z A K L J U Č A K 

 
povodom razmatranja Izvješća o provedbi 

Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe 
droga na području Osječko-baranjske županije 

u 2012. godini 
 
Klasa: 500-01/13-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
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TOČKA 34. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU OSNOVNE ŠKOLE SATNICA 
ĐAKOVAČKA 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja, Komisija za javne službe i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o osnivanju Osnovne škole 
Satnica Đakovačka 

 
Klasa: 602-02/13-01/113 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 
 
TOČKA 35.a) PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA 

OSIJEK 
b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA 

ĐAKOVO 
c) PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA 

VALPOVO 
d) PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA 

BELI MANASTIR 
 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici prijedloge odluka primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluke je predložio Župan. 
 
Prijedloge odluka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-
pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti 
Doma zdravlja Osijek. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 
a) O D L U K U 
 

o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Osijek 
 
Klasa: 510-01/13-01/38 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Đakovo. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 
b) O D L U K U 
 

o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Đakovo 
 
Klasa: 510-01/13-01/39 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 
c) O D L U K U 
 
 o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Valpovo 
 
Klasa: 510-01/13-01/40 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen, te je 
Skupština Županije donijela 
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d) O D L U K U 
 

o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Beli Manastir 
 
Klasa: 510-01/13-01/41 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 
 
 
TOČKA 36. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU POMOĆI ZA PODMIRENJE 

TROŠKOVA STANOVANJA KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (1 suzdržan), 
te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o financiranju pomoći za podmirenje 
troškova stanovanja korisnicima koji 

se griju na drva na području 
Osječko-baranjske županije u 2013. godini 

 
Klasa: 550-01/13-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
 
 
TOČKA 37. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU OPREME I OBJEKATA U 

VLASNIŠTVO OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA S PODRUČJA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Rješenja su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o prijenosu opreme i objekata u 
vlasništvo osnovnih i srednjih škola s 
područja Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 602-01/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 
 
 
 
TOČKA 38. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2013. GODINE 

b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 2013. GODINE 

c) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
SVIBNJA DO 31. SVIBNJA 2013. GODINE 

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o sve tri informacije. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (2 suzdržana). 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Informacije je predložio Župan. 
 
Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava 
osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka, od 1. travnja do 30. travnja i od 1. svibnja do 31. svibnja 2013. 
godine. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (6 protiv, 8 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. ožujka 

do 31. ožujka 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.) 
 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. travnja 

do 30. travnja 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/13-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.) 
 
 
c) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. svibnja 

do 31. svibnja 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/13-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.) 
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TOČKA 39.a)  PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O OSNIVANJU 
ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ZAPOVJEDNIŠTVA 
CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove. 
 
Odluku i Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke razmatrao je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, a Prijedlog 
Rješenja Komisija za izbor i imenovanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o 
osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (3 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
a) O D L U K U 

 
o izmjeni Odluke o osnivanju Zapovjedništva 

civilne zaštite Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 810-01/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Zapovjedništva civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (1 
suzdržan), te je Skupština Županije 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Zapovjedništva civilne 
zaštite Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 14,24 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/13-02/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 
 Davorin Bubalović 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom formatu u trajanju od 292,50 minute. Ovom zapisniku se 
prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


