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I Z V J E Š Ć E 
 

o zaključcima radnih tijela donesenim 
povodom razmatranja materijala za 18. sjednicu 

Skupštine Osječko-baranjske županije 
17. prosinca 2015. 

 
 
TOČKA 3. INFORMACIJA O STANJU U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije. 
 
 Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 4.a) IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2011. - 2013. ZA 2014. GODINU 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvještaj o 
provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 2011. - 2013. za 2014. godinu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvještaj na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvještaja. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Izvještaj na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvještaja. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Izvještaj na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvještaja. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Izvještaj na 16. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvještaja. 
 
 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA ŽUPANIJSKE 
RAZVOJNE STRATEGIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2011. - 
2013. 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije 
2011. - 2013. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
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 Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA PROGRAMA 

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

 
Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o produljenju važenja Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj 
potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. 
 
 Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 6. PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 
Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Programa na 16. sjednici 
održanoj 10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Programa u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Programa na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Programa u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 7. INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije na 34. sjednici održanoj 30. 
studenoga 2015. godine te predlaže Skupštini da prihvati Informaciju. 
 

Savjet za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije razmatrao je 
Informaciju na 5. sjednici održanoj 9. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
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Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 15. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 8. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U 

OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2007. - 2014. 
GODINE U 2014. GODINI 

 
Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 

provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. 
godine u 2014. godini. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Izvješće na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini njegovo donošenje u predloženom tekstu. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Izvješće na 15. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini njegovo donošenje u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 9. INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije na 34. sjednici održanoj 
30. studenoga 2015. godine te predlaže Skupštini da prihvati Informaciju. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 15. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 10. INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA 

ONEČIŠĆENJA VODA U 2014. GODINI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području Osječko-baranjske 
županije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2014. godini na području 
Osječko-baranjske županije na 34. sjednici održanoj 30. studenoga 2015. godine te predlaže 
Skupštini da prihvati Informaciju. 
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Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 15. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije razmatrao je Informaciju na 7. sjednici te 
predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 11. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA RAZVITKA PARKA 

PRIRODE "KOPAČKI RIT" 
 

Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit". 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 15. sjednici 
održanoj 15. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 12. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Program rada i 
Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Program 
rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2016. godinu na 34. 
sjednici održanoj 30. studenoga 2015. godine te predlaže Skupštini da ih prihvati. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Program i Financijski plan 
na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Programa i 
Financijskog plana. 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 
GODINU 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Provedbeni plan unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 
2016. godinu. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Prijedlog 
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. 
godinu na 34. sjednici održanoj 30. studenoga 2015. godine te predlaže Skupštini da donese 
Provedbeni plan u predloženom tekstu. 
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Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Prijedlog Provedbenog plana na 16. 
sjednici održanoj 11. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini njegovo donošenje u predloženom 
tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Provedbenog 
plana na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Provedbenog plana u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU 
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ BOLNICI NAŠICE U 2015. 
GODINI 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj 
bolnici Našice u 2015. godini, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja na predloženi 
"Raspored sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2015. godini", koji je sastavni dio 
Odluke. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 15.a) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 
2016. godinu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Izmjena Programa na 16. 
sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Programa u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena 
Programa na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Izmjena Programa u predloženom tekstu. 
 
 

  b) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 
županije za 2016. godinu. 
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Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Izmjena Programa na 16. 
sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Programa u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena 
Programa na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Izmjena Programa u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 16. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU 

FINANCIRANJA I RASPOREDU SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM 
USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I 
OPĆOJ BOLNICI NAŠICE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE 

 
Župan je 1. prosinca 2015. 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 bolnici Našice u prvom tromjesečju 
2016. godine, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja na predloženi "Raspored sredstava po 
popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u prvom tromjesečju 2016. godine", koji je sastavni dio 
Odluke. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE 
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U PRVOM 
TROMJESEČJU 2016. GODINE 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji 
je osnivač Osječko-baranjska županija u prvom tromjesečju 2016. godine. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
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TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 
FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA 
CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U PRVOM TROMJESEČJU 2016. GODINE 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih rashoda 
centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u prvom tromjesečju 2016. godine. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 19. PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE 

TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA U 
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI 

 
Župan je 1. prosinca 2015. 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 2016. godini. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Plana na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG 

PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2016. 
GODINE 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola 
Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Prijedlog Odluke na 
23. sjednici održanoj 9. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG ODLUKE O FINANCIRANJU JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Odluku o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 22. PRIJEDLOG I. ANEKSA UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG 

NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2015. GODINI 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Prijedlog I. 
Aneksa Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog I. Aneksa Ugovora na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini da ga prihvati. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog I. Aneksa Ugovora na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Aneksa u predloženom 
tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog I. Aneksa 
Ugovora na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Aneksa u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog I. 
Aneksa Ugovora na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Aneksa u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2016. GODINI 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Prijedlog 
Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2016. godini. 
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Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Ugovora na 16. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Ugovora u predloženom tekstu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Ugovora na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Ugovora u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Ugovora na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini da ga prihvati. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Ugovora na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Ugovora 
u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 24. PROGRAM I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2016. GODINU 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da primi na znanje Program i 
Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2016. godinu. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Program i Financijski plan na 16. sjednici održanoj 
14. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini da ih primi na znanje. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Program i Financijski plan na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini da primi na znanje Program i 
Financijski plan. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Program i Financijski plan 
na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini da primi na znanje Program 
i Financijski plan. 
 
 
TOČKA 25. PRIJEDLOG KOLEKTIVNOG UGOVORA ZA ZAPOSLENE U 

HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U OSIJEKU 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Kolektivni 
ugovor za zaposlene u Hrvatskom narodnom kazalištu u Osijeku. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Kolektivnog ugovora na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini da ga prihvati. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Kolektivnog ugovora na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini da ga prihvati. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Kolektivnog 
ugovora na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini da ga prihvati. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Kolektivnog ugovora na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini 
prihvaćanje Kolektivnog ugovora u predloženom tekstu. 
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TOČKA 26. IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH 
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 
2014. GODINI 

 
Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 

stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. 
godini. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Izvješće na 23. 
sjednici održanoj 9. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Izvješće na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 2015. 
godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Izvješće na 16. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 27. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA 

AKADEMSKU GODINU 2014./2015. 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2014./2015. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Informaciju na 23. 
sjednici održanoj 9. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 16. sjednici održanoj 
14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 28. INFORMACIJA O PROJEKTU UP.03.2.1.01.0019 "UČIMO ZAJEDNO 2" 
 

Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
projektu UP.03.2.1.01.0019 "UČIMO ZAJEDNO 2". 
 
 Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 16. sjednici održanoj 
14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije s predloženim tekstom 
Zaključka. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije s 
predloženim tekstom Zaključka. 
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TOČKA 29. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI PREDŠKOLSKOG 
ODGOJA I OBRAZOVANJA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE  

 
Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

stanju i problematici predškolskog odgoja i obrazovanja na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 
2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 16. sjednici održanoj 
14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 30.a) INFORMACIJA O USPOSTAVI CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I 

REHABILITACIJU, OSIJEK 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
uspostavi Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Informaciju na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Informaciju na 16. sjednici održanoj 14. prosinca 
2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 16. sjednici održanoj 
14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije s predloženim tekstom 
Zaključka. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije s 
predloženim tekstom Zaključka. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Informaciju 
na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije s 
predloženim tekstom Zaključka. 
 
 

  b) PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI NAZIVA I DJELATNOSTI ŠKOLE 
ZA OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE "VINKO BEK", OSIJEK 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje "Vinko Bek", Osijek. 
 
 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
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 Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 31. PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI POLIKLINIKE 

ZA REHABILITACIJU SLUŠANJA I GOVORA "SUVAG" OSIJEK  
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Odluku o proširenju djelatnosti Poliklinike za rehabilitaciju slušanja i govora "SUVAG" 
Osijek. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 32. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENI STATUTA ZAVODA ZA JAVNO ZDRAVSTVO OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Zaključak o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Zavoda za javno zdravstvo 
Osječko-baranjske županije. 
 
 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je prijedlog za davanje suglasnosti na 
Odluku na 16. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini davanje suglasnosti na 
Odluku. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je prijedlog za davanje suglasnosti na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini davanje suglasnosti na Odluku. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je prijedlog za 
davanje suglasnosti na Odluku na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže 
Skupštini davanje suglasnosti na Odluku. 
 
 
TOČKA 33. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT 

LJEKARNI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Zaključak o davanju suglasnosti na Statut Ljekarni Osječko-baranjske županije. 
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 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je prijedlog za davanje suglasnosti na Statut 
na 16. sjednici održanoj 10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini davanje suglasnosti na Statut. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je prijedlog za davanje suglasnosti na Statut na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini davanje suglasnosti na Statut. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je prijedlog za 
davanje suglasnosti na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini davanje 
suglasnosti na Statut. 
 
 
TOČKA 34. INFORMACIJA O PROBLEMATICI NAPLATE ŽUPANIJSKIH POREZA U 

OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 35. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU KNJIGOVODSTVENE 

VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE NA UGOSTITELJSKO-TURISTIČKU ŠKOLU U OSIJEKU 

 
Župan je 1. prosinca 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Rješenje o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-baranjske 
županije na Ugostiteljsko-turističku školu u Osijeku. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Rješenja na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 36. ZAHTJEV ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINA A-G 

DINAS D.O.O. U STEČAJU, BELJEVINA U K.O. ĐURĐENOVAC 
 

Župan je 17. studenoga 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Prijedlog te 
donese Zaključak povodom razmatranja zahtjeva za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina A-G 
DINAS d.o.o. u stečaju, Beljevina u k.o. Đurđenovac. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je zahtjev na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Zaključka povodom razmatranja 
zahtjeva u predloženom tekstu. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je zahtjev na 
19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Zaključka povodom 
razmatranja zahtjeva u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 37. PRIJEDLOG ODLUKE O PLAĆI I NAKNADI ZA RAD DUŽNOSNIKA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 30. listopada 2015. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Odluku o plaći i naknadi za rad dužnosnika Osječko-baranjske županije. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 38. PRIJEDLOG PLANA RADA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine su 4. prosinca 2015. godine predložili 
Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije 
za 2016. godinu. 
 

Župan je 1. prosinca 2015. godine donio Zaključak kojim se suglasio s Nacrtom Plana. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Prijedlog Plana na 23. 
sjednici održanoj 9. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 16. sjednici održanoj 10. 
prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Plana na 16. sjednici održanoj 
10. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Prijedlog Plana na 16. sjednici održanoj 11. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Plana na 16. sjednici održanoj 14. 
prosinca 2015. godine i predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Plana na 16. sjednici 
održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Plana na 16. 
sjednici održanoj 14. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Plana na 19. sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Prijedlog Plana na 15. 
sjednici održanoj 15. prosinca 2015. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom 
tekstu. 
 
 


