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I Z V J E Š Ć E 
 

o zaključcima radnih tijela donesenim 
povodom razmatranja materijala za 7. sjednicu 

Skupštine Osječko-baranjske županije 
11. ožujka 2014. 

 
 
TOČKA 3. PRIJEDLOG ZA PROMJENU POSLOVNIKA SKUPŠTINE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja je na 5. sjednici održanoj 
4. ožujka 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Prijedlog za promjenu Poslovnika 
Skupštine Osječko-baranjske županije i pristupi promjeni Poslovnika, u sadržaju danom u tekstu 
obrazloženja pripremljenom za sjednicu. Prijedlog Odbora podnesen je slijedom Prijedloga za 
donošenje Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika, koji je predsjednik Skupštine 
Osječko-baranjske županije utvrdio 26. veljače 2014. godine, polazeći od prijedloga vijećnika kao 
ovlaštenih predlagatelja, podnesenog na 6. sjednici Skupštine 18. prosinca 2014. godine (klasa: 012-
04/13-01/3, urbroj: 13-13-1). 
 
 
TOČKA 5. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju na 4. sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Informacije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Informaciju na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. 
godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 6. IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU U 2013. GODINI NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 
nezaposlenosti i zapošljavanju u 2013. godini na području Osječko-baranjske županije. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Izvješće na 28. sjednici 
održanoj 4. ožujka 2014. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 
2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 7. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 
provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 
2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG DOPUNA I IZMJENE PROGRAMA UNAPRJEĐENJA 

LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 
RAZDOBLJU 2011. - 2015. GODINA 

 
Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 

Dopune i izmjenu Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u 
razdoblju 2011. - 2015. godina. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Dopuna i 
izmjene Programa na 5. sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Dopuna i izmjene Programa u predloženom tekstu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Dopuna i izmjene Programa na 5. 
sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Dopuna i izmjene 
Programa u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O POTPORAMA ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 
Odluku o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. sjednici održanoj 6. 
ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 10. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA UČINKOVITOG KORIŠTENJA 

ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015. ZA 2013. GODINU 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i prihvati 

Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2013. godinu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 
2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Izvješće na 5. sjednici 
održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
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TOČKA 11. PRIJEDLOG PLANA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI U NEPOSREDNOJ 

POTROŠNJI ENERGIJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese Plan 

energetske učinkovitosti u neposrednoj potrošnji energije na području Osječko-baranjske županije u 
2014. godini. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 5. sjednici održanoj 6. 
ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Prijedlog Plana na 5. 
sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 12. INFORMACIJA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA OBRANE OD TUČE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju na 4. sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Informacije. 
 

Stožer će uputiti dopis Državnom hidrometeorološkom zavodu Republike Hrvatske, kojim 
će od navedene institucije zatražiti pisano očitovanje o tome da li će (u kontekstu činjenice da su 
svega tri županije ispunile svoju zakonsku obvezu i uplatile propisani iznos za financiranje obrane od 
tuče), sustav obrane od tuče biti u potpunosti spreman za djelovanje do 1. svibnja 2014. godine 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 5. sjednici održanoj 6. 
ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 5. sjednici 
održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 13. IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI  
b) IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 

stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini i o stanju provedbe 
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2013. 
godinu. 
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Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Izvješće o 
stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije na 4. sjednici održanoj 10. veljače 
2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća (uz napomenu da je u tekstu potrebno 
otkloniti uočene manje tehničke greške). 
 

Stožer je razmatrao i prihvatio Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja 
zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2013. godinu na 4. sjednici održanoj 10. 
veljače 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Stožer će svim jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije, 
koje nisu donijele provedbene planove unaprjeđenja zaštite od požara za svoja područja u 2013. 
godini, uputiti dopis kojim će im još jednom ukazati na nužnost ispunjavanja ove zakonske obveze. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je izvješća na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. 
godine. Komisija predlaže Skupštini prihvaćanje izvješća uz ispravke u Izvješću o stanju zaštite od 
požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini, na način da se na stranici 8. u tablici 
12. "Broj požara i tehničkih intervencija od 2009. do 2013. godine", u redu "ukupno" brojka "3319" 
zamijeni brojkom "1310", brojka "2396" zamijeni brojkom "2099", brojka "3337" zamijeni brojkom 
"1326", brojka "3606" zamijeni brojkom "1594" i brojka "2943" zamijeni brojkom "930". 
 
 Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je izvješća na 5. sjednici održanoj 7. ožujka 
2014. godine. Komisija predlaže Skupštini prihvaćanje izvješća, uz ispravke u Izvješću o stanju 
zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini, na način da se na stranici 
8., u tablici broj 12. "Broj požara i tehničkih intervencija od 2009. do 2013. godine", u redu 
"ukupno" brojka "3319" zamijeni brojkom "1310", brojka "2396" zamijeni brojkom "2099", brojka 
"3337" zamijeni brojkom "1326", brojka "3606" zamijeni brojkom "1594" i brojka "2943" zamijeni 
brojkom "930". 
 
 
TOČKA 14. ORGANIZACIJA I RAZVOJ SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 a) INFORMACIJA O STANJU SUSTAVA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju na 4. sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Informacije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Informaciju na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. 
godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 5. sjednici održanoj 7. 
ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije.  
 
 

 b) PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Smjernice za organizaciju i razvoj sustava zaštite i spašavanja na području Osječko-baranjske 
županije u 2014. godini. 
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Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Nacrt 
Smjernica na 4. sjednici održanoj 10. veljače 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Smjernica u predloženom tekstu. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Smjernica na 5. sjednici održanoj 4. 
ožujka 2014. godine i predlaže Skupštini donošenje Smjernica. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Prijedlog Smjernica na 5. sjednici održanoj 
7. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Smjernica. 
 
 
TOČKA 15. PRIJEDLOG PLANA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 

Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Plan civilne zaštite Osječko-baranjske županije. 
 

 Zapovjedništvo civilne zaštite Osječko-baranjske županije razmatralo je i prihvatilo 
Nacrt Plana civilne zaštite Osječko-baranjske županije na 1. sjednici održanoj 14. veljače 2014. 
godine te predlaže Skupštini donošenje Plana. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Nacrt 
Plana civilne zaštite Osječko-baranjske županije na 5. sjednici održanoj 19. veljače 2014. godine te 
predlaže Skupštini da ga donese u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 16. INFORMACIJA O POSTUPANJU PO PODNESCIMA VEZANIM UZ 

POSLOVANJE CESTINGA D.O.O. OSIJEK 
 

Župan je 24. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
postupanju po podnescima vezanim uz poslovanje Cestinga d.o.o. Osijek. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 5. sjednici održanoj 6. 
ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU 

FINANCIRANJA I RASPOREDU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM 
USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I 
OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI NAŠICE U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim 
ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2014. 
godini. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 5. sjednici održanoj 
6. ožujka 2014. godine. Odbor predlaže Skupštini prihvaćanje Prijedloga Odluke s amandmanom u 
tekstu koji glasi: 
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 "Članak 4. mijenja se i glasi: 
 

"Temeljem kriterija i mjerila iz ove Odluke sredstva iz članka 1. stavak 2. raspoređuju se 
zdravstvenim ustanovama u ukupnom iznosu od 20.256.772,00 kune na način kako je utvrđeno u 
tabelarnom prikazu "Raspored sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2014. godini" 
koji je sastavni dio ove Odluke. 

Dopunom Odluke rasporedit će se iznos od 318.799,00 kuna i u tom iznosu utvrdit će se popis 
prioriteta zdravstvenih ustanova." 
 
 U tabelarnom prikazu "Raspored sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2014. 
godini" mijenjaju se i dopunjavaju podaci za zdravstvene ustanove kako slijedi: 
- u dijelu koji se odnosi na Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije riječi uz Račun 
 iz Računskog plana 3231 "Vozila za sanitetski prijevoz" mijenjaju se u riječi "Vozila za hitnu 
 medicinu" 
- u dijelu koji se odnosi na Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije brišu se stavke 
 uz Račun iz Računskog plana broj: 

- 4222 - bežični analogni telefonski aparat - 1 kom - 399,00 kuna 
- 4224 - električni pipetor - 2 kom - 6.400,00 kuna 
- 4224 - blok za spaljivanje uzoraka za određivanje proteina sa "scruberom" - 1 kom - 

80.000,00 kuna 
- 4224 - binokularni mikroskop - 1 kom - 48.000,00 kuna 
- 4225 - klorometar - 10 kom - 24.000,00 kuna 
- 4262 - jedinstveni program LIMS - 1 komplet - 160.000,00 kuna, 
dakle radi se o opremi ukupne procijenjene vrijednosti od 318.799,00 kuna. 

 
 Tabelarni prikaz koji se odnosi na Osječko-baranjsku županiju (sveukupno) usklađuje se s 
navedenim izmjenama u tabelarnom prikazu koji se odnosi na Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije." 
 
 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb obrazlaže amandman sljedećim: 
- tehničkom greškom u pripremi ove Odluke kod Zavoda za hitnu medicine Osječko-baranjske 
županije umjesto riječi "vozila za hitnu medicine" navedeno je "vozila za sanitetski prijevoz". U 
2013. godini Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije nabavio je 6 vozila za sanitetski 
prijevoz ukupne vrijednosti 1.717.500,00 kuna, a u 2014. godini Zavod planira nabaviti 9 vozila za 
hitnu medicinu ukupne vrijednosti 2.267.435,00 kuna. 
- činjenicom da je Ministarstvo zdravlja uskratilo suglasnost na dio popisa prioriteta Zavoda za 
javno zdravstvo Osječko-baranjske županije koji se odnosi na nabavke za Službu za ekologiju uz 
obrazloženje da Služba za ekologiju svoju djelatnost obavlja na tržištu, a iz sredstava za 
decentralizirane funkcije mogu se financirati samo djelatnosti ugovorene s HZZO-om. Ukupna 
vrijednost opreme koja se planirala nabaviti za Službu za ekologiju iznosi 318.799,00 kuna. Stoga se 
predlaže da se navedeni iznos raspodjeli za određene nove prioritete prilikom donošenja izmjena i 
dopuna ove Odluke. 
 
 Slijedom toga predlaže se i usklađivanje tabelarnog prikaza koji se odnosi na Osječko-
baranjsku županiju (sveukupno). 
 
 
TOČKA 18.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini. 
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Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 

 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 
funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 19.a) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA 
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Plan rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj 
imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Plana na 5. sjednici održanoj 
5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 
 

b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE 
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA U 
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Plan rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja školskih 
objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini. 
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Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Plana na 5. sjednici održanoj 
5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 
 
 
TOČKA 20. PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA PROVEDBU MJERA 

NACIONALNE POLITIKE ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA ZA 
RAZDOBLJE OD 2011. DO 2015. GODINE NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova je na 2. sjednici održanoj 28. 

studenoga 2013. godine utvrdilo Prijedlog Akcijskog plana za provedbu mjera Nacionalne politike za 
ravnopravnost spolova za razdoblje od 2011. do 2015. godine na području Osječko-baranjske 
županije te predlaže Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te donese Akcijski plan u 
predloženome tekstu. 
 

Odbor za zaštitu sloboda i prava građana razmatrao je Prijedlog Akcijskog plana na 2. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Akcijskog plana 
na 5. sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Akcijskog plana u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 21. IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 
Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da prihvati Izvješće o radu i izvršenju 

Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2013. 
godinu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 22. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA 

PACIJENATA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. 
GODINI 

 
Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o radu 

Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Izvješće na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. 
godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Odbor za zaštitu sloboda i prava građana razmatrao je Izvješće na 2. sjednici održanoj 5. 
ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Izvješće na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 
2014. godine te predlaže prihvaćanje. 
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Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Izvješće na 2. 
sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 23. IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 

OBDUKCIJAMA U 2013. GODINI 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o radu 
mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2013. godini. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Izvješće na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. 
godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Izvješće na 5. sjednici održanoj 6. ožujka 
2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje. 
 
 
TOČKA 24. PRIJEDLOG ODLUKE O UVJETIMA I NAČINU DODJELE 

JEDNOKRATNIH POMOĆI SOCIJALNO UGROŽENIM GRAĐANIMA 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Odluku o uvjetima i načinu dodjele jednokratnih pomoći socijalno ugroženim građanima. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. 
sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 5. sjednici održanoj 
6. ožujka 2014. godine. Odbor predlaže Skupštini prihvaćanje Odluke u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 25. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O 

OSNIVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA PROSTORNO UREĐENJE 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove Zavod za prostorno 
uređenje Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 
2014. godine i predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. 
sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
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TOČKA 26. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 
IZMJENI STATUTA ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK 

 
Župan je 21. siječnja 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 

Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za informatiku Osijek. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je prijedlog za davanje suglasnosti na Odluku na 5. 
sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine i predlaže Skupštini njegovo prihvaćanje. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je prijedlog za 
davanje suglasnosti na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini njegovo 
prihvaćanje. 
 
 
TOČKA 27. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU 

ZDRAVLJA OSIJEK I LJEKARNI OSIJEK ZA PRODAJU NEKRETNINE U 
VLADISLAVCIMA 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Zaključak o davanju suglasnosti Domu zdravlja Osijek i Ljekarni Osijek za prodaju 
nekretnine u Vladislavcima. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je prijedlog za 
davanje suglasnosti na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini njegovo 
prihvaćanje. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je prijedlog za davanje 
suglasnosti na 5. sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini njegovo prihvaćanje. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je prijedlog za davanje suglasnosti na 5. 
sjednici održanoj 6. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje. 
 
 
TOČKA 28. 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. 
STUDENOGA DO 30. STUDENOGA 2013. GODINE 

 
Župan je 24. prosinca 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 2013. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 

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

 
Župan je 6. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2013. godine. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 5. sjednici 
održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 29. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRISTUPANJU UDRUZI PLATFORMA 

HRVATSKIH ŽUPANIJA I GRADOVA ZA SMANJENJE RIZIKA OD 
KATASTROFA 

 
Župan je 20. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Zaključak o pristupanju udruzi Platforma hrvatskih županija i gradova za smanjenje rizika od 
katastrofa. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je prijedlog za 
pristupanje udruzi na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini njegovo 
prihvaćanje. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je prijedlog za pristupanje 
udruzi na 5. sjednici održanoj 5. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini njegovo prihvaćanje. 
 
 
TOČKA 30.a) PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU VIJEĆA ZA PREVENCIJU 

KRIMINALITETA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Odluku o osnivanju Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-baranjske 
županije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 
2014. godine i predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA VIJEĆA ZA 
PREVENCIJU KRIMINALITETA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Komisija za izbor i imenovanja je na 8. sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine utvrdila 

Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Vijeća za prevenciju kriminaliteta na području Osječko-
baranjske županije te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženome tekstu. 
 
 
TOČKA 31. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O IZMJENI ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU 

PRAVNIH OSOBA OD POSEBNOG INTERESA ZA OSJEČKO-
BARANJSKU ŽUPANIJU 

 
Župan je 13. veljače 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Zaključak o izmjeni Zaključka o utvrđivanju pravnih osoba od posebnog interesa za Osječko-
baranjsku županiju. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Zaključka na 5. sjednici održanoj 4. ožujka 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Zaključka 
u predloženom tekstu. 
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Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je Prijedlog Zaključka na 8. sjednici održanoj 
25. veljače 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Zaključka u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 32. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA 

MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Komisija za izbor i imenovanja je na 8. sjednici održanoj 25. veljače 2014. godine 
slijedom razmatranja prijedloga ovlaštenih zakonskih predlagatelja utvrdila Prijedlog Rješenja o 
izboru članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije te predlaže Skupštini njegovo 
prihvaćanje. 
 
 
TOČKA 33.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 21. siječnja 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 
Rješenje o razrješenju i imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je Prijedlog Rješenja na 8. sjednici održanoj 25. 
veljače 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje prijedloga Župana i donošenje Rješenja u 
predloženome tekstu. 
 
 

  b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 
POMOĆNIKA ZA ZAŠTITU OD EPIDEMIJA I SANITARNIH OPASNOSTI 
U ZAPOVJEDNIŠTVU CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Župan je 21. siječnja 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 

Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika za zaštitu od epidemija i sanitarnih opasnosti u 
Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je Prijedlog Rješenja na 8. sjednici održanoj 25. 
veljače 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje prijedloga Župana i donošenje Rješenja u 
predloženome tekstu. 
 
 
 
 


