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Z A P I S N I K 
 

24. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 29. studenoga 2016. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,06 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Valentina Avdičević i 

 2. Borko Baraban. 

 

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 Valentina 

Avdičević i Borko Baraban. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

Budući da je vijećnik u Skupštini Osječko-baranjske županije Vinko Ručević stavio svoj mandat 

vijećnika u mirovanje, a Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati odredila je Bojana Tojagića za 

njegovog zamjenika, čime je preuzeo vijećničku dužnost, a 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 

45 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 

Valentina Avdičević, 3. dr.sc. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. 

Stjepan Čuraj, 8. Krešimir Ćosić, 9. Mislav Ćurić, 10. Borivoj Eklemović, 11. Zvonko Erak, 12. Željko 

Franjić, 13. Domagoj Hajduković, 14. Zvonko Ibriks, 15. Srđan Igali, 16. Goran Ilić, 17. Goran Ivanović, 

18. Antun Kapraljević, 19. Marijana Kopljar, 20. Vlado Koren, 21. Željko Kovačević, 22. Ivana 

Kovačević-Ivanišić, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Dražen Kušić, 26. Nikola Lelas, 27. Boris 

Ljubojević, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. mr.sc. Mladen Mikolčević, 31. Davor Mikulić, 

32. Mladen Peradić, 33. Zvonko Plavčić, 34. Goran Ranogajec, 35. Nevenka Redžep, 36. Sanja Rogoz-

Šola, 37. Stjepan Sokol, 38. Bojan Tojagić, 39. Ivica Tomašičević, 40. Sanja Vargić, 41. Stjepan Viduka, 

42. Mirta Vlahović, 43. Ivan Zadravec, 44. Zdravko Živković i 45. Leon Žulj. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Davorin Bubalović, 3. mr.sc. Mato Dunković, 4. 

Marijan Džanko, 5. Gordana Medić, 6. mr.sc. Igor Medić, 7. Hrvoje Pavković, 8. Ante Raspudić, 9. Jovo 

Šijan i 10. Jurica Žanić. 

 

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. Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 7. dr.sc. 

Davor Brunčić, tajnik Županije, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu 

skrb, 9. Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 

10. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i 

prirode, 11. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Ranko Radunović, 

pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 13. Snježana Raguž, pročelnica 

Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 15. Snježana 

Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 16. Milica Šakota, 

pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Silva Wendling, pročelnica Upravnog 

odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 18. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Saša 
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Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 20. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 21. Bernardica Lovrić, 

pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 22. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika 

Županije, 23. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 24. Zrinka Pandžić, savjetnica u 

Tajništvu Županije, 25. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, 

šport i tehničku kulturu, 26. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke 

poslove, 27. Ivona Tevelly Grigić, viša savjetnica u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i 

tehničku kulturu, 28. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske 

županije, 29. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 30. 

Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 31. Darko Galović, pomoćnik ravnatelja Zavoda za 

informatiku Osijek, 32. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 33. Ivo 

Grgić, tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, 34. Dubravko Ižaković, tajnik 

Športske zajednice Osječko-baranjske županije, 35. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 36. Nikica Mužević, 

predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 37. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik 

Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 38. mr.sc. Antonio Sobol, 

direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 39. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog 

savjeta mladih, 40. Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 41. Ivica 

Završki, predsjednik Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 42. Hrvoje Puljić, viši 

savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 43. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 44. 

Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove. 

 

Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 

 

Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik predlaže da se u dnevni red današnje sjednice kao 1. točka uvrsti 

- Izvješće Mandatne komisije 

te da točke 1. do 32. postanu točke 2. do 33. 

 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog 

reda, da ih podnesu. 

 

Ivica Čeme, u ime Kluba vijećnika HDZ, predlaže da se dnevni red izmijeni tako da točka 4. Izmjene i 

dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu s podtočkama a) i b) postane točka 3. 

te da točka 12. Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu postane točka 7. 

 

Predsjednik daje na glasovanje prijedlog koji je iznio vijećnik Ivica Čeme. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (10 za). 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu da se u dnevni red uvrsti 

Izvješće Mandatne komisije. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno prihvaćen. 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (35 za, 10 protiv) utvrđen 

sljedeći 
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D N E V N I    R E D 
 

 

 1. Izvješće Mandatne komisije 

 2. Usvajanje zapisnika 23. sjednice Skupštine Županije 

 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu 

 a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 

 e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

5. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 

 b) Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 

2016. godinu 

 6. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2016. godini 

 7.a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

    b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 

održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini 

 8. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 a) Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu 

 b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu 

 d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

 e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

 f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

 9. Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2017. godinu 

10. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2017. godini 

11. Prijedlog Ugovora o međusobnim odnosima u svezi djelovanja Zavoda za znanstveni i 

umjetnički rad u Osijeku Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 

12. Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu 

13. Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 

godinu 

 b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

14. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne 

osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2017. godini 
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15. Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih 

rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

16.a) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

     b) Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

17.a) Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

     b) Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 

školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini 

18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2017. godine 

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

Osječko-baranjske županije 

20.a) Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječko-

baranjske županije u 2017. godini 

     b) Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i 

projekcije za 2018. i 2019. godinu 

21. Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

22. Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

23. Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe 

spašavanja, Stanice Osijek za 2017. godinu 

24. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti opreme i objekata osnovnim i 

srednjim školama s područja Osječko-baranjske županije 

25. Projekt "Studentski krediti" 

 a) Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2015./2016. 

 b) Prijedlog Zaključka o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske 

županije 

26. Informacija o projektu UP.03.2.1.02.0026 "Učimo zajedno 3" 

27. Informacija o projektu "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva" 

28.a) Prijedlog Odluke o izdvajanju ljekarničke jedinice Doma zdravlja Valpovo i pripajanju 

Ljekarnama Osječko-baranjske županije 

     b) Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-

baranjske županije 

29. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o nagrađivanju najboljih poduzetničkih ideja na području 

Osječko-baranjske županije 

30. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije 

31.a) Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja 

Osječko-baranjske županije 

     b) Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite 

Osječko-baranjske županije 

32. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 

 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2016. godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada 

2016. godine 

33. Zahtjev AGROBURZE d.o.o. Zagreb za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. 

Đurđenovac kao kulturnog dobra 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
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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: 013-03/16-03/9 

Urbroj: 2158/1-01-05-16-2 

 

(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, a dužnost vijećnika počinje obnašati Bojan Tojagić. 

 

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 radi 

davanja svečane prisege, a potom je potpiše. 
 

Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnik izjavljuje 

"prisežem" te potpisuje tekst prisege. 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 23. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili Zapisnik 23. sjednice Skupštine 

Županije. 
 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjedatelj daje tekst zapisnika 23. sjednice na 

glasovanje, te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 23. sjednice Skupštine prihvaćen 

bez primjedbi jednoglasno. 
 

Predsjedatelj poziva ovjerovitelje Zapisnika 23. sjednice Zdravka Živkovića i Leona Žulja da poslije 

sjednice potpišu zapisnik. 

 

 

TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 

Predsjedatelj napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 

njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjedatelj 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 Županu ima li saznanja je li zaraženo meso pronađeno i u trgovinama na 

području Osječko-baranjske županije. Nadalje, predlaže da Osječko-baranjska županija pokrene brend 

"Izvorno slavonsko" ili "Izvorno osječko-baranjsko" u vidu zaštite mesa i mesnih prerađevina kako bi taj 

brend građani prepoznali i kako bi znali što jedu te kako bi se na taj način pomoglo našim proizvođačima 

mesa i ujedno zaštitilo građane od konzumiranja mesa sumnjive kvalitete. 
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Ivica Čeme napominje da je dobio pisani odgovor na svoje pitanje vezano za izgradnju, održavanje i 

opremanje športskih terena u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama. Napominje da radovi nisu 

započeli te pita hoće li radovi započeti u ovoj godini i predlaže da se taj projekt ne ostavi za 2017. 

godinu. 

 

Željko Franjić također postavlja pitanje vezano za uvoz zaraženog mesa, mesnih proizvoda kao i drugih 

zdravstveno neispravnih proizvoda koji se prodaju u trgovačkim lancima čime se ugrožava zdravlje 

građana i uništava domaća proizvodnja. 

 

Zvonko Plavčić postavlja pitanje Županu ima li saznanja kada će se rekonstruirati raskrižje na obilaznici 

grada Đakova s cestom Levanjska Varoš - Požega. Nadalje, zanima ga kada će se nastaviti rekonstrukcija 

ceste od Bračevaca do Đakova. 

 

Stjepan Sokol postavlja pitanje u kojoj je fazi izrada Master plana prometnog razvoja Grada Osijeka i 

Osječko-baranjske županije te kakvu ulogu taj Master plan ima kada je u pitanju izrada prometnog 

Master plana funkcionalne regije Istočne Hrvatske. 

 

Davor Mikulić postavlja pitanje vezano za osječku Južnu obilaznicu na kojoj se nalazi niz netočnih 

informacija u horizontalnoj i vertikalnoj signalizaciji (netočno napisani izlazi, udaljenost od Osijeka do 

Đakova i sl.) te navodi da, koliko je njemu poznato, nije izdana uporabna dozvola za obilaznicu. Postavlja 

pitanje Županu ima li kakvih saznanja i može li se što učiniti po tom pitanju. 

 

Frida Mikić napominje da je u tijeku isplata sredstava za ogrjev socijalno ugroženim građanima te ju 

zanima koliko je do sada obrađeno zahtjeva, koliko je tih prava ostvareno, koliko je isplaćeno te 

koliko je to u odnosu na proteklu godinu. 

 

Domagoj Hajduković napominje da je dobio odgovor na postavljeno pitanje vezano za dodjelu koncesija 

za liječnike obiteljske prakse i stomatologe u našoj Županiji u kojem je navedeno da su tijekom 

postupka davanja koncesija potrebne dvije suglasnosti ministra zdravlja. Postavlja pitanje zašto naša 

Županija nije zatražila tijekom ljeta suglasnosti tehničkog ministra zdravlja kao što su to neke županije 

učinile, nego je do daljnjega obustavila postupak davanja koncesija. 

 

Dominik Mihaljević napominje da se stipendiranje učenika i studenata tijekom proteklih godina 

pokazalo kao jedan od uspješnijih projekata Osječko-baranjske županije te ga zanima kakav je plan za 

tekuću školsku odnosno akademsku godinu u smislu broja stipendija koje će se dodijeliti, kao i 

sredstava namijenjenih za stipendiranje. 

 

Bojan Tojagić postavlja pitanje zašto još uvijek nije završena izgradnja nastavno-sportske dvorane u 

Satnici Đakovačkoj te kada se očekuje završetak izgradnje. 

 

Stjepan Krznarić napominje da je, u ime Kluba vijećnika HDSSB, na tematskoj sjednici Skupštine 

održanoj krajem kolovoza govorio o stavovima i prijedlozima mjera za unaprjeđenje i razvoj Osječko-

baranjske županije te obuhvatio i temu vezanu za EU projekte. Navodi da je tada Regionalna razvojna 

agencija imala odobrena 502 projekta, ukupne vrijednosti preko 350 milijuna eura. Stoga ga zanima 

što se do danas dogodilo na tom planu, koliko ima novih projekata i koja je ukupna vrijednost tih 

projekata. 

 

Nikola Lelas postavlja pitanje što sprječava Županiju da formira trgovačka društva kao što su županijska 

mljekara, klaonica i sl. kako bi se pomoglo u rješavanju teške situacije poljoprivrednika i stočara. 

 

Zvonko Ibriks napominje da je udruga Čuvari slavonske tradicije poslala dokumentaciju na natječaj za 

sufinanciranje zaštite autohtonih proizvoda (brendiranje domaće slavonske kobasice) te postavlja pitanje 

je li natječaj proveden i jesu li odobrena sredstva. Nadalje, vezano za rekonstrukciju mosta koji se nalazi 

dijelom na lokalnoj cesti 44045 u mjestu Jelisavcu, a koji je dotrajao, predlaže Županu da u suradnji s 

Gradom Našicama i Hrvatskim vodama pokuša iznaći mogućnost rekonstrukcije tog mosta. 
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Goran Ivanović postavlja pitanje zašto je Županija odbila financijski pomoći LAG-ove na području naše 

Županije (kojih ima četiri) s iznosima od 50.000,00 do 100.000,00 kuna po LAG-u za predfinanciranje 

troškova kako bi mogli "povući" 34 milijuna za svoje projekte. 

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 

 

Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Ivica Čeme, Domagoj Hajduković, Nikola Lelas i 

Goran Ivanović. 

 

Ivica Čeme napominje da nije zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje te ističe da 

izvoditelj radova osječka Gradnja nije započela s radovima na izgradnji, održavanju i opremanju 

športskih terena u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama i sumnja da će to biti završeno do 31. 

ožujka 2017. godine te predlaže Županu da uputi nekoga na gradilište radi provjere izvođenja radova. 

 

Domagoj Hajduković napominje da nije zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje. 

Također, napominje da prema podacima HZZO postoji 65 mjesta koja nisu raspoređena te da u 

posljednje tri godine nije raspisan natječaj niti za jednu koncesiju, a onda kada bude raspisan dugo se 

čeka. 

 

Nikola Lelas napominje da je dobio odgovor koji je očekivao te ne može reći da je s njim niti 

nezadovoljan, ali niti zadovoljan. Smatra da način funkcioniranja županija i lokalnih samouprava ovako 

kako se do sada radilo ne vodi nikamo te, budući da raspolažu sredstvima, znanjem i stručnošću, trebaju 

organizirati ljude, formirati zadruge, klastere, proizvođačke organizacije te pomoći našim proizvođačima. 

 

Goran Ivanović smatra da Županija mora financijski pomoći LAG-ove na svom području kako bi oni 

realizirali projekte, navodi da je 10 županija to učinilo te ga zanima kako te županije mogu pomoći, a naša 

Županija ne može. 

 

Na postavljena dopunska pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić i zamjenik župana 

Željko Kraljičak. 

 

 

Predsjedatelj određuje stanku od 15 minuta. 

 

Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

a) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

b) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

c) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 

GODINU 

d) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

e) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 

KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 

GODINU 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno. 

 



 8 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 

kulturu. 

 

Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan. 

 

Prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to 

navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 

(27 za, 17 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

a) IZMJENE PROGRAMA 

 

javnih potreba u zdravstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 510-01/16-01/17 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 2.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti 

socijalne skrbi. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 

glasova (26 za, 18 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

b) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 

 

Klasa: 550-01/16-01/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 3.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 

glasova (26 za, 18 protiv), te je Skupština Županije donijela 
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c) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 602-01/16-01/21 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 4.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova (26 

za, 18 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

d) Z A K L J U Č A K 

 

o donošenju Izmjena Programa 

javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 612-01/16-01/13 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 

 

(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 

(26 za, 18 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

e) Z A K L J U Č A K 

 

o donošenju Izmjena Programa 

javnih potreba u tehničkoj kulturi 

na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 
 

Klasa: 630-01/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 
 

(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 

 

 

TOČKA 5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 

2016. GODINU 

 a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 

2017. I 2018. GODINU 

 b) PRIJEDLOG ODLUKE O DOPUNI ODLUKE O IZVRŠAVANJU 

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za javne financije. 
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Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna 

predložio je Župan. 

 

Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o 

dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja predlaže Skupštini donošenje predloženih odluka uz 

prihvaćanje amandmana koji Komisija podnosi na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna, 

a koji se nalazi u Izvješću radnih tijela. 

 

Predsjedatelj poziva Župana da se očituje o podnesenom amandmanu. 

 

Župan Vladimir Šišljagić prihvaća podneseni amandman. 

 

Predsjedatelj napominje da Župan kao predlagatelj Odluke prihvaća podneseni amandman Komisije, te 

on, sukladno članku 89. stavak 3. Poslovnika postaje sastavnim dijelom Prijedloga Odluke i o njemu se 

Skupština posebno ne izjašnjava. 

 

Predsjedatelj poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno 

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Vladimir Šišljagić. 

 

Potom Stjepan Krznarić, u ime Kluba HDSSB, traži stanku od 10 minuta. 

 

Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta. 

 

Nakon stanke, nastavlja se s radom. 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da Prijedlog Odluke nije prihvaćen (26 za). 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-

baranjske županije za 2016. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 15 

protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 
 

o dopuni Odluke o izvršavanju 

Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

Klasa: 400-06/16-01/21 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
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TOČKA 6. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU 

SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI 
 

Predsjedatelj 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. 

 

Ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih 

sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini. 
 

Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Nevenka Redžep, Ružica Gverieri, Davor Brunčić, 

Vladimir Šišljagić, Stjepan Čuraj, Goran Ivanović, Stjepan Sokol i Domagoj Hajduković. 
 

Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta. 
 

Nakon stanke, nastavlja se s radom. 
 

Potom Goran Ivanović napominje da je Klub vijećnika HDZ nakon konzultacija odlučio da više neće 

sudjelovati u radu ove sjednice Županijske skupštine, budući da nisu prihvaćene Izmjene i dopune 

Proračuna za 2016. godinu, a nema većine ni za donošenje Proračuna za 2017. godinu. 
 

Potom su vijećnici HDZ napustili sjednicu. 
 

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu. 
 

Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu 

prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", predsjedatelj predlaže da se o ovom prijedlogu u 

odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, Skupština 

posebno izjasni utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju. 
 

Predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (30 za, 3 suzdržana). 
 

Predsjedatelj konstatira da su na sjednici Skupštine nazočna 33 vijećnika. 
 

Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (30 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke o 

kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 

rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama 

čiji je osnivač Osječko-baranjska županija 

u 2016. godini 

Klasa: 510-01/16-01/15 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 
 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
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TOČKA 7.a) PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ 

IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. 

GODINI 

 b) PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH 

OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Izmjene planova predložio je Župan. 

 

Prijedloge izmjena planova su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za 

nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (30 

za, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

a) IZMJENE PLANA 

 

rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu 

Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

 

Klasa: 602-01/16-01/14 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 9.) 

 

 

Nakon toga, za riječ se javio Davor Brunčić, tajnik Županije. 

 

Davor Brunčić napominje da je ovjerovitelj zapisnika ove sjednice Valentina Avdičević napustila sjednicu 

te predlaže da se umjesto nje izabere Milan Blagojević. 

 

Predsjedatelj daje ovaj prijedlog na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

 

Potom župan Vladimir Šišljagić povlači prijedloge pod točkom 8. Programi javnih potreba na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu od a) do f) i točkom 13. Proračun Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu pod a) i b) dnevnog reda koji je utvrđen na početku sjednice. 

 

Predsjedatelj predlaže da se prije nego što otvori raspravu o prijedlogu Župana obavi glasovanje pod 

točkom 7.b). 
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Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja školskih objekata. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (30 

za, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

b) IZMJENE PLANA 

 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 

i investicijskog održavanja školskih objekata u 

Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini  
 

Klasa: 602-01/16-01/15 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 10.) 

 

 

Potom predsjedatelj otvara raspravu o prijedlogu Župana. U raspravi sudjeluju: Goran Ilić, Domagoj 

Hajduković, Stjepan Čuraj, Nikola Lelas i Vladimir Šišljagić. 

 

Predsjedatelj konstatira da su prijedlozi Župana pod točkom 8. i 13. povučeni s dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 8. PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

a) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

b) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 

SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2017. GODINU 

c) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

d) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

e) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

f) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Budući da je Župan povukao svoje prijedloge pod ovom točkom, prelazi se na sljedeću točku dnevnog 

reda. 

 

 

TOČKA 9. PROGRAM I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatsko 

narodno kazalište u Osijeku. 

 

Program i Financijski plan su razmatrali: Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 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. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković i Božidar Šnajder. 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Program i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 

2017. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Program i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni (32 

za), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Programa i 

Financijskog plana Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku za 2017. godinu 

 

Klasa: 612-01/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 

 

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2017. GODINI 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora. 

 

Prijedlog Ugovora su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za 

javne službe. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Ugovora na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (32 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora 

o financiranju Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku u 2017. godini 

 

Klasa: 612-01/16-01/9 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
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TOČKA 11. PRIJEDLOG UGOVORA O MEĐUSOBNIM ODNOSIMA U SVEZI 

DJELOVANJA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD U 

OSIJEKU HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 

Županije. 

 

Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora. 

 

Prijedlog Ugovora su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković i Davor Brunčić. 

 

Predsjedatelj daje Prijedlog Ugovora na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora o 

međusobnim odnosima u svezi 

djelovanja Zavoda za znanstveni i 

umjetnički rad u Osijeku Hrvatske 

akademije znanosti i umjetnosti 
Klasa: 612-01/16-01/12 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 

 

 

TOČKA 12. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG SAVJETA 

MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski 

savjet mladih Osječko-baranjske županije. 

 

Program rada i Financijski plan razmatrali su: 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 sudjeluje Stjepan Čuraj. 

 

Predsjedatelj daje prijedlog da Skupština odobri Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta 

mladih na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (30 za, 1 suzdržan), 

te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Programa 

rada i Financijskog plana Županijskog 

savjeta mladih Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 

Klasa: 402-01/16-01/83 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 

 

 

TOČKA 13. PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

  a) PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU 

  b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Budući da je Župan povukao svoje prijedloge pod ovom točkom, prelazi se na sljedeću točku dnevnog 

reda. 

 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE 

OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI 

 

Predsjedatelj 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 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja domova za starije i nemoćne 

osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2017. godini 

 

Klasa: 550-01/16-01/9 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
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TOČKA 15. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA 

ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

U 2017. GODINI 

 

Predsjedatelj 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 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja materijalnih i financijskih 

rashoda centara za socijalnu skrb 

na području Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini 

 

Klasa: 550-01/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 

 

 

TOČKA 16.a) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG 

ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 

2017. GODINI 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU 

FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH 

ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2017. GODINI 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Odluke je predložio Župan. 

 

Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima 

i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

a) O D L U K U 

 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 

Klasa: 602-02/16-01/16 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

b) O D L U K U 

 

o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija srednjih škola i 

učeničkih domova na području 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 
 

Klasa: 602-03/16-01/39 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 

 

 

TOČKA 17.a) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA 

NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2017. GODINI 

        b) PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH 

OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2017. GODINI 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Planove je predložio Župan. 

 

Prijedloge planova su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu 

proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

a) P L A N 

 

rashoda za nabavu proizvedene 

dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na 

nefinancijskoj imovini u školstvu 

Osječko-baranjske županije u 2017. godini 

 

Klasa: 602-01/16-01/16 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

investicijskog održavanja školskih objekata. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (30 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

b) P L A N 

 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 

i investicijskog održavanja školskih objekata u 

Osječko-baranjskoj županiji u 2017. godini 

 

Klasa: 602-01/16-01/17 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 

 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG 

PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2017. 

GODINE 

 

Predsjedatelj 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 Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna 

pitanja. 

 



 20 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Domagoj Hajduković. 

 

Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o sufinanciranju međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola 

Osječko-baranjske županije u razdoblju 

siječanj - lipanj 2017. godine 

 

Klasa: 602-03/16-01/40 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 

 

 

TOČKA 19. IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u Upravi 

za ceste Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za lokalnu samoupravu, Savjet za sigurnost prometa na 

cestama, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja 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 (26 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

stanju i problematici građenja i održavanja 

županijskih i lokalnih cesta na području 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 340-01/16-01/10 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
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TOČKA 20.a) PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I 

LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

U 2017. GODINI 

b) PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2018. I 

2019. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Uprava za 

ceste Osječko-baranjske županije. 

 

Prijedlog Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u 

Izvješću o zaključcima radnih tijela. 

 

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 na glasovanje prijedlog da Skupština svojim 

mišljenjem ocijeni prihvatljivim predloženi Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (23 za, 8 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

a) Z A K L J U Č A K 

 

o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana 

građenja i održavanja županijskih i lokalnih 

cesta na području Osječko-baranjske 

županije u 2017. godini 

 

Klasa: 340-01/16-01/9 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog 

plana. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (23 za, 8 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

b) Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti na Prijedlog 

Financijskog plana Uprave za ceste 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

i projekcije za 2018. i 2019. godinu 

 

Klasa: 340-01/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
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TOČKA 21. PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Vatrogasna 

zajednica Osječko-baranjske županije. 
 

Program rada i Financijski plan razmatrali su: 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. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Program rada i Financijski plan 

Vatrogasne zajednice. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Program rada i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni 

(31 za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Programa rada 

i Financijskog plana Vatrogasne zajednice 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

Klasa: 214-01/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 

 

 

TOČKA 22. PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD 

POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 

zajedničke poslove. 
 

Provedbeni plan je predložio Župan. 
 

Prijedlog Provedbenog plana 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. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Provedbenog plana na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Provedbenog plana jednoglasno prihvaćen (31 

za), te je Skupština Županije donijela 
 

PROVEDBENI PLAN 
 

unaprjeđenja zaštite od požara za 

područje Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

Klasa: 214-01/16-01/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-7 
 

(Provedbeni plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
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TOČKA 23. PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE 

REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA, 

STANICE OSIJEK ZA 2017. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi 

za zajedničke poslove. 

 

Program je predložio Župan. 

 

Prijedlog Programa je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (31 za), ), te je 

Skupština Županije donijela 

 

P R O G R A M 

 

javnih potreba za obavljanje 

redovite djelatnosti Hrvatske gorske 

službe spašavanja, Stanice Osijek 

za 2017. godinu 

 

Klasa: 810-03/16-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 

 

 

TOČKA 24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU KNJIGOVODSTVENE 

VRIJEDNOSTI OPREME I OBJEKATA OSNOVNIM I SREDNJIM 

ŠKOLAMA S PODRUČJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj 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 i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 
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R J E Š E N J E 
 

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti 

opreme i objekata osnovnim i srednjim školama 

s područja Osječko-baranjske županije 
 

Klasa: 602-01/16-01/13 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 

 

 

TOČKA 25. PROJEKT "STUDENTSKI KREDITI" 

  a) INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA 

AKADEMSKU GODINU 2015./2016. 

  b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O NASTAVKU PROVEDBE PROJEKTA 

"STUDENTSKI KREDITI" OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 

Informaciju i Zaključak je predložio Župan. 
 

Informaciju i Prijedlog Zaključka su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i 

znanost 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: Stjepan Čuraj i Zvonko Erak. 
 

Predsjedatelj daje Informaciju o provedbi projekta "Studentski krediti" na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (30 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

provedbi projekta "Studentski krediti" 

za akademsku godinu 2015./2016. 
 

Klasa: 604-02/16-01/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti". 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

b) Z A K L J U Č A K 
 

o nastavku provedbe projekta 

"Studentski krediti" 

Osječko-baranjske županije 
 

Klasa: 604-02/16-01/6 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
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TOČKA 26. INFORMACIJA O PROJEKTU UP.03.2.1.02.0026 "UČIMO ZAJEDNO 3" 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju s predloženim Zaključkom na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak jednoglasno 

prihvaćeni (31 za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

projektu UP.03.2.1.02.0026 "Učimo zajedno 3" 
 

Klasa: 602-01/16-01/11 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 

 

 

TOČKA 27. INFORMACIJA O PROJEKTU "OSIGURAVANJE ŠKOLSKE PREHRANE 

ZA DJECU U RIZIKU OD SIROMAŠTVA" 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 

Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 

Informaciju je predložio Župan. 
 

Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju s predloženim Zaključkom na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak jednoglasno 

prihvaćeni (30 za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

projektu "Osiguravanje školske prehrane 

za djecu u riziku od siromaštva" 
 

Klasa: 602-02/16-01/15 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
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TOČKA 28.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZDVAJANJU LJEKARNIČKE JEDINICE 

DOMA ZDRAVLJA VALPOVO I PRIPAJANJU LJEKARNAMA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

b) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

DOPUNI STATUTA LJEKARNI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Odluku i Zaključak je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke i Zaključka su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zakonodavnu 

djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za javne službe. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Ružica Gverieri. 

 

Stjepan Čuraj predlaže da se Skupština izvijesti o potpisanom sporazumu između Doma zdravlja Valpovo 

i Ljekarni Osječko-baranjske županije. 

 

Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu 

prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", predsjedatelj predlaže da se o ovom prijedlogu u 

odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, Skupština 

posebno izjasni utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju. 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (23 za, 5 protiv, 3 

suzdržana). 

 

Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (22 za, 6 

protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

a) O D L U K U 

 

o izdvajanju ljekarničke jedinice 

Doma zdravlja Valpovo i pripajanju 

Ljekarnama Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 510-11/16-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 

 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (22 za, 6 

protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
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b) Z A K L J U Č AK 

 

o davanju suglasnosti na 

Odluku o dopuni Statuta Ljekarni 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 024-04/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 

 

 

TOČKA 29. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O NAGRAĐIVANJU 

NAJBOLJIH PODUZETNIČKIH IDEJA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za 

zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o nagrađivanju 

najboljih poduzetničkih ideja na području 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 302-01/16-01/6 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 

 

 

TOČKA 30. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O FINANCIRANJU 

JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj 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. 
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Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (25 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama Odluke o financiranju 

javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 612-01/16-01/10 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 

 

 

TOČKA 31.a) PRIJEDLOG ODLUKE O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O 

OSNIVANJU STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

   b) PRIJEDLOG ODLUKE O PRESTANKU VAŽENJA ODLUKE O 

OSNIVANJU ZAPOVJEDNIŠTVA CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 

zajedničke poslove. 
 

Odluke je predložio Župan. 
 

Prijedlog odluka je razmatrao Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 

Zaključke Odbora vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prestanku važenja 

Odluke o osnivanju Stožera zaštite i spašavanja. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

a) O D L U K U 
 

o prestanku važenja Odluke o 

osnivanju Stožera zaštite i spašavanja 

Osječko-baranjske županije 
 

Klasa: 021-04/16-25/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 
 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
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Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o prestanku važenja Odluke o osnivanju Zapovjedništva 

civilne zaštite. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

b) O D L U K U 

 

o prestanku važenja Odluke o 

osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/16-25/9 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 

 

 

TOČKA 32. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

 a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA 

DO 30. RUJNA 2016. GODINE 

 b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

LISTOPADA DO 31. LISTOPADA 2016. GODINE 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (31 za). 

 

Predsjedatelj 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. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava 

osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za 

razdoblje od 1. rujna do 30. rujna i od 1. listopada do 31. listopada 2016. godine. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (26 za, 5 protiv), 

te je Skupština Županije donijela 
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a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. rujna do 30. rujna 2016. godine 
 

Klasa: 400-06/16-01/18 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(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 Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. listopada do 31. listopada 2016. godine 
 

Klasa: 400-06/16-01/20 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.) 

 

 
TOČKA 33. ZAHTJEV AGROBURZE D.O.O. ZAGREB ZA OČITOVANJEM O PRAVU 

PRVOKUPA NEKRETNINA U K.O. ĐURĐENOVAC KAO KULTURNOG 

DOBRA 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove. 
 

Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva. 
 

Materijal su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-pravna 

pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (31 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja zahtjeva 

AGROBURZE d.o.o. Zagreb 

za očitovanjem o pravu prvokupa 

nekretnina u k.o. Đurđenovac 

kao kulturnog dobra 
 

Klasa: 944-03/16-01/15 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjedatelj zaključuje sjednicu u 14,37 sati. 

 

 

 

Klasa: 021-04/16-02/6 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević 

 

 

 Predsjedatelj 

 

 dr.sc. Boris Antunović 

 potpredsjednik 

 

 

 

Zapisničar 

 

Ivka Igali 

 

 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Valentina Avdičević 

 

 dr.sc. Borko Baraban 

 

 Milan Blagojević 

 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 235,37 minuta. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/194502790. 

 

 

Zapisniku 24. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/194502790

