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Z A P I S N I K 

 
5. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 27. studenoga 2013. godine u Velikoj vijećnici 
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,07 sati. 
 
Minutom šutnje odana je počast preminulom vijećniku Skupštine Osječko-baranjske županije Slavku 
Kotromanoviću. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Stjepan Čuraj i 
 2. Mato Dunković. 
 
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 Stjepan 
Čuraj i Mato Dunković. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Predsjednik napominje da se današnja sjednica Skupštine prenosi putem interneta. 
 
Budući da je Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje odredio Antuna Vukovića za zamjenika 
vijećnika umjesto preminulog Slavka Kotromanovića, te da je mr. Krešimir Žagar svoj mandat vijećnika 
stavio u mirovanje, a političke stranke s čije je kandidacijske liste izabran odredile su Ivicu Čemea za 
njegovog zamjenika, čime su određeni zamjenici vijećnika preuzeli vijećničku dužnost, o čemu će 
vijećnici biti obaviješteni Izvješćem Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s 
tako izmijenjene liste vijećnika. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
50 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir Cindrić, 
7. Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. Ivica Čeme, 10. Stjepan Čuraj, 11. mr.sc. Mato Dunković, 12. 
Marijan Džanko, 13. Borivoj Eklemović, 14. Željko Franjić, 15. Domagoj Hajduković, 16. Dinko Huis, 
17. Zvonko Ibriks, 18. Srđan Igali, 19. Goran Ilić, 20. Goran Ivanović, 21. Antun Kapraljević, 22. 
Marijana Kopljar, 23. Ivana Kovačević-Ivanišić, 24. Ante Kristić, 25. Stjepan Krznarić, 26. Dražen Kušić, 
27. Boris Ljubojević, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. Davor Mikulić, 31. Hrvoje Pavković, 
32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Sabina Režić, 36. Sanja Rogoz-Šola, 
37. Vinko Ručević, 38. Darijan Rudan, 39. Stjepan Sokol, 40. Jovo Šijan, 41. Ivica Tomašičević, 42. 
Miroslav Varga, 43. Sanja Vargić, 44. Stjepan Viduka, 45. Mirta Vlahović, 46. Antun Vuković, 47. Ivan 
Zadravec, 48. Jurica Žanić, 49. Zdravko Živković i 50. Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Vlado Koren, 2. Željko Kovačević, 3. mr.sc. Dalibor Kraljik, 4. Ante 
Raspudić i 5. Nevenka Redžep. 
 
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. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 6. 
Andrej Bičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 7. Jasna 
Gorupić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 8. Ružica 
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Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 9. Martin Marolin, pročelnik 
Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 10. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za 
zajedničke poslove, 11. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
graditeljstvo, 12. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Davor Slivka, 
pročelnik Službe za javnu nabavu, 14. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne 
poslove, 15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Saša 
Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 18. Gordana Kibel, viša 
savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 
javne financije, 20. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 21. Ljerka Ništ-Kokolari, 
pomoćnica tajnika Županije, 22. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu, 23. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za 
zajedničke poslove, 24. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske 
županije, 25. Ruža Varga, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 26. Snježana Vidranski-Škorić, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 27. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za 
ceste Osječko-baranjske županije, 28. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-
baranjske županije, 29. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije, 30. 
Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 
Osječko-baranjske županije, 31. Damir Opačić, ravnatej Javne ustanove Park prirode "Kopački rit", 32. 
Zlatko Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 33. dr.sc. Stjepan 
Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 34. mr.sc. Dražen 
Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 35. Ilija Pranjić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za 
poljoprivredu i ruralni razvoj, 36. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 37. Ivan Puhanić, viši 
stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove. 
 
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 
Prije nastavka sjednice predsjednik obavještava vijećnike da je Odbor za priznanja Osječko-baranjske 
županije nakon provedenog postupka donio odluku o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske 
županije. Naime, prema članku 41. stavak 1. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o 
dodjeli priznanja Županije donosi Odbor za priznanja, a odluke Odbora o dodjeli priznanja svečano se 
proglašuju na zasjedanju Skupštine Županije. Budući da se Povelja humanosti uručuje u prigodi 
obilježavanja blagdana Sv. Franje 4. listopada, povelje su uručene, a odluka o dodjeli objavljena. 
 
Na poziv predsjednika Skupštine tajnik Županije Davor Brunčić čita donesenu odluku o dodjeli "Povelje 
humanosti" Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik čestita dobitnicima. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda. 
 
Kako je već na pripremnom sastanku predsjednika klubova vijećnika najavljeno, predsjednik predlaže da 
se dnevni red dopuni 
 

Točkom 29. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u 
Osijeku. 

 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog 
reda, da ih podnesu. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 
prijedlogu za dopunu dnevnog reda. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno prihvaćen 
(50 za). 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (50 za) utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Izvješće Mandatne komisije 
 2. Usvajanje zapisnika 4. sjednice Skupštine Županije 
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 4. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2013. 

godinu 
 a) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-

baranjske županije za 2013. godinu 
 b) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-

baranjske županije za 2013. godinu 
 c) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije 

za 2013. godinu 
 d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije 

za 2013. godinu 
 e) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 f) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 5.a) Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
    b) Prijedlog Izmjene Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2013. 

godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 
 6. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. 

godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu 
 b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu 
 7. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska 
županija u 2013. godini 

 8. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova 
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini 

 9. Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske 
županije u 2013. godini 

10. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju troškova stanovanja korisnicima koji se 
griju na drva na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini 

11.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2013. 
godini 

     b) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske 
županije u 2013. godini 

12.a) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
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     b) Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog 
održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2013. godini 

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

14. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije 
15. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske 

županije 
16. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" 
17. Izvješće o stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2012. godini 
18. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju darovitih učenika i studenata u školskoj odnosno 

akademskoj godini 2012./2013. 
19. Informacija o primjeni Odluke o stipendiranju učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna 

zanimanja u školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013. 
20. Informacija o primjeni Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski studij u 

akademskoj godini 2012./2013. 
21. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2012./2013. 
22. Prijedlog Rješenja o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte 

jedinica lokalne samouprave 
23. Prijedlog Rješenja o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s Osječko-

baranjske županije na Gimnaziju Beli Manastir 
24. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna 

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

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

25.a) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije 
     b) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite Osječko-baranjske 

županije 
26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine i drugih tijela 
 Županije 
 a) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije 
 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa na cestama Osječko-

baranjske županije 
 c) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske 

županije 
 d) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije 

izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području 
Osječko-baranjske županije 

 e) Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak 
sela 

 f) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za priznanja Osječko-baranjske županije 
 g) Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od 

elementarnih nepogoda 
27. Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje 

turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije 
28. Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta Josipa Jurja 

Strossmayera u Osijeku 
29. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 
 
 
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: 013-03/13-03/16 
Urbroj: 2158/1-01-06-13-2 
 
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 
Mandatne komisije, te da dužnost vijećnika počinju obnašati Ivica Čeme i Antun Vuković. 
 
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 vijećnike koji počinju obnašati dužnost da pristupe stolu te 
davanju svečane prisege, a potom je potpišu. 
 
Predsjednik izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnici izjavljuju 
"prisežem" te potpisuju tekst prisege. 
 
 
TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 4. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 4. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Predsjednik napominje da je u odnosu na primjedbu na zapisnik 3. sjednice Skupštine izrečenu na 4. 
sjednici Skupštine, provjerom utvrđeno da su podaci sadržani u zapisniku točni tako da nije potrebno 
ispraviti tekst zapisnika 3. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik 4. sjednice. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 4. sjednice Skupštine, 
te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik jednoglasno prihvaćen (50 za). 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 4. sjednice Krešimira Ćosića i Mislava Ćurića da poslije 
sjednice potpišu zapisnik. 
 
 
TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine. 
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Miroslav Varga postavlja pitanje u svezi dolaska USKOK-a u Osječko-baranjsku županiju te predlaže 
da se vijećnici ubuduće na vrijeme informiraju o situacijama važnim za rad Županijske skupštine. 
Nadalje, predlaže da se u vijećničke klupe postave elektroinstalacije radi omogućavanja korištenja 
prijenosnih računala s digitaliziranim materijalima za sjednicu. 
 
Ivica Čeme postavlja pitanje kada će Županija sanirati krovište nastavno-športske dvorane Osnovne 
škole kralja Tomislava u Našicama koje prokišnjava. Potom pita koliko je u ovoj godini iz 
Županijskog proračuna doznačeno sredstava za projekte za koje je Klub vijećnika HDZ podnio 
amandmane na Proračun u prosincu prošle godine, a koji su se odnosili na opremanje društvenih 
domova u Pribiševcima i Zoljanu, te za opremanje industrijske zone u Našicama. 
 
Milan Blagojević pita je li zbog određenih izvidnih radnji, koje nadležna tijela obavljaju unutar 
Županije, na bilo koji način dovedeno u pitanje financiranje odnosno poticanje obrtništva u Županiji. 
 
Domagoj Hajduković postavlja pitanje kada se planira tematska sjednica o kapacitiranosti jedinica 
lokalne samouprave u Osječko-baranjskoj županiji za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. 
Potom pita Župana je li bio u Vukovaru. 
 
Goran Ilić napominje da je usvojen Proračun Grada Osijeka za 2014. godinu i da su poznati projekti 
koje je Grad Osijek nominirao te pita koliko je projekata usklađeno s projektima Županije te postoje li 
zajednički projekti Grada Osijeka i Županije. Nadalje, vezano za projekt izgradnje nove zgrade I. 
gimnazije Osijek, koji je započet još 2007. godine, predlaže da se zajedničkim ulaganjem Grada 
Osijeka, Osječko-baranjske županije i države izgradi nova zgrada. 
 
Stjepan Čuraj predlaže da odgovori Župana na vijećnička pitanja budu sastavni dio zapisnika. Nadalje, 
traži podatke o stanju sredstava na računu Osječko-baranjske županije i svih ustanova kojima je 
Županija osnivač na dan 31. prosinca 2012. godine te 30. lipnja 2013. godine. Potom, vezano uz 
projekt vodoopskrbe na području Bolmana, Općina Jagodnjak, koji Hrvatske vode sufinanciraju s 90% 
sredstava, a s obzirom da je u Županijskom proračunu za vodoopskrbu i odvodnju predviđeno 
povećanje za 2,4 milijuna kuna, predlaže da Županija sufinancira 10% sredstava umjesto Općine. 
 
Vinko Ručević postavlja pitanje jesu li u Proračunu Županije predviđena sredstva za dovršenje 
vatrogasnog doma u Luču u Općini Petlovac. 
 
Krešimir Ćosić pita kakav je plan za razminiranje na području Osječko-baranjske županije za sljedeću 
godinu. 
 
Davorin Bubalović napominje da je u drugoj polovini listopada najavljen, pa onda otkazan, posjet 
premijera Zorana Milanovića Osijeku te moli Župana da izvijesti koji su razlozi tome. 
 
Sanja Rogoz-Šola postavlja pitanje kada će započeti radovi na izgradnji nove zgrade Ekonomske škole 
Braće Radića u Đakovu te kada će biti završena. 
 
Jurica Žanić napominje da je na prošloj sjednici Županijske skupštine povodom razmatranja 
Informacije o stanju i problematici poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske 
županije donesen zaključak kojim je utvrđena obveza izvještavanja nadležnih tijela, te pita Župana 
koga je izvijestio o navedenom zaključku i je li dobio odgovore. 
 
Mato Dunković postavlja pitanje kako se Osječko-baranjska županija pripremila za provedbu mjera 
ruralnog razvoja koje će se provoditi u 2014. godini, kao i za mjere koje će se provoditi do 2020. 
godine iz Programa ruralnog razvoja za razdoblje 2014. - 2020. godina. 
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Frida Mikić, s obzirom da je u ožujku ove godine donesen Zakon o poljoprivrednom zemljištu iz kojeg 
je vidljivo da se županijama smanjuju sredstva od zakupa s 25% na 10%, postavlja pitanje kako se ovo 
smanjenje namjenskih sredstava odrazilo na izvršenje Proračuna te hoće li se i dalje nastaviti projekti 
koji su potrebni za prilagodbu poljoprivrede direktivama Europske unije, kao i provedba EU projekata. 
 
Gordana Puđa postavlja pitanje je li Županija postupila sukladno propisima i dostavila Ministarstvu 
poljoprivrede izvješća o svim isplaćenim potporama poljoprivredi u 2012. godini te je li prijavila 
Europskoj komisiji postojeće potpore poljoprivredi koje su bile u primjeni prije pristupanja Europskoj 
uniji i koje želi provoditi u razdoblju do 2015. godine. 
 
Marijana Kopljar postavlja pitanje može li Županija pomoći da se iznađe prostor za osobe s posebnim 
potrebama koje su navršile 21 godinu i koje nakon završenog školovanja sudjeluju u radionicama, a 
ove godine nisu raspoređene u centre "Ivan Štark" i "Vinko Bek". Nadalje, pita koristi li Županija 
model javnih radova, u kojoj mjeri, te ukoliko ne koristi, predlaže da ih počne koristiti. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
U odnosu na prijedlog Stjepana Čuraja o sadržaju zapisnika, predsjednik ukazuje na članak 59. 
Poslovnika Skupštine Županije kojim je uređen sadržaj zapisnika. 
 
Potom u dopunskoj raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Marijana Kopljar, Vladimir Šišljagić i 
Antun Kapraljević. 
 
 
TOČKA 4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU 

 b) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
ZA 2013. GODINU 

 c) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

 d) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 

e) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
SPORTU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU 

 f) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU 

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (50 za). 
 
Predsjednik 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 Osječko-baranjske županije te Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije. 
 
Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan. 
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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. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Ivica Čeme, Sanja Rogoz-Šola, 
Domagoj Hajduković, Sanja Vargić, Vladimir Šišljagić, Ružica Gverieri i Andrej Bičak. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u zdravstvu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 
glasova (29 za, 3 protiv, 15 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u zdravstvu na području 
Osječko-baranjske županije za 2013. godini 

 
Klasa: 500-01/13-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(29 za, 3 protiv, 15 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
b) IZMJENE PROGRAMA 
 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 
na području Osječko-baranjske županije 

za 2013. godinu 
 
Klasa: 550-01/13-01/19 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u školstvu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(29 za, 3 protiv, 15 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
c) Z A K L J U Č A K 

 
o donošenju Izmjena Programa 

javnih potreba u školstvu na području 
Osječko baranjske županije 

za 2013. godinu 
 
Klasa: 602-01/13-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(29 za, 3 protiv, 15 suzdržanih), 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 2013. godinu 

 
Klasa: 612-01/13-01/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u sportu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopune Programa prihvaćen većinom 
glasova (29 za, 5 protiv, 12 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
e) Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Izmjena i dopune Programa 
javnih potreba u sportu na području 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
Klasa: 620-01/13-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena i dopune Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog 
broj 6.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(29 za, 4 protiv, 15 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
f) Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Izmjena Programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi 

na području Osječko-baranjske županije 
za 2013. godinu 

 
Klasa: 630-01/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
Potom predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
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Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
5.a) PRIJEDLOG IZMJENE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I 

LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. 
GODINI 

   b) PRIJEDLOG IZMJENE FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2014. I 2015. 
GODINU 

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (50 za). 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za 
ceste Osječko-baranjske županije. 
 
Prijedlog Izmjene Plana i Izmjene Financijskog plana razmatrali su: Župan, Komisija za prostorno 
uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za javne službe. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem 
ocijeni prihvatljivim predložene Izmjene Plana. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (28 za, 5 protiv, 11 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

o davanju mišljenja o Prijedlogu Izmjene Plana građenja 
i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području 

Osječko-baranjske županije u 2013. godini 
 
Klasa: 340-01/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene 
Financijskog plana. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (28 za, 5 
protiv, 11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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b) Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjene 
Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije za 2013. godinu i projekcije za 2014. i 2015. godinu 
 
Klasa: 340-01/13-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 6. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 

2013. GODINU 
 a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU I PROJEKCIJA ZA 
2014. I 2015. GODINU 

 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 
GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za javne financije. 
 
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna predložio je Župan. Prije sjednice su podijeljeni zaključci Župana o utvrđivanju 
amandmana na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 
2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu i Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o 
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. 
 
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom 
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava. 
 
Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno 
obrazloži podneseni prijedlog. 
 
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Stjepan Čuraj, Ivica Čeme, 
Zvonko Ibriks, Sanja Vargić, Goran Ilić, Snježana Raguž, Vladimir Šišljagić, Krešimir Ćosić i Ružica 
Gverieri. 
 
Sanja Vargić traži da se za jednu od sljedećih sjednica pripreme podaci koliko je financijskih sredstava za 
vrijeme mandata ovoga župana Županija uložila u izgradnju novih škola u Osijeku, a koliko na području 
ostalih mjesta Županije. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu i projekcija za 2014. i 2015. godinu. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 14 
protiv), te je Skupština Županije donijela 
 
a) O D L U K U 

 
o izmjenama i dopunama Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
i projekcija za 2014. i 2015. godinu 

 
Klasa: 400-06/13-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-9 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 14 
protiv), te je Skupština Županije donijela 
 
b) O D L U K U 

 
o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu 

 
Klasa: 400-06/13-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-10 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 7. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU 
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2013. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored sredstava između 
zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i 
socijalnu skrb i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu. 
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Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu 
danom objave, predsjednik 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, ali na način da Odluka stupa na snagu prvoga dana 
nakon objave u "Županijskom glasniku". 
 
Predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (29 za, 1 protiv, 13 
suzdržanih). 
 
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 1 
protiv, 13 suzdržanih), 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 2013. godini 
 
Klasa: 510-01/13-01/55 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I 
NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 
U 2013. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i 
socijalnu skrb i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja domova 
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2013. godini 
 
Klasa: 550-01/13-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA MATERIJALNIH I 
FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA ZA SOCIJALNU SKRB NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i 
socijalnu skrb i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja materijalnih 

i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb 
na području Osječko-baranjske županije 

u 2013. godini 
 
Klasa: 550-01/13-01/18 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU 

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

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
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Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i 
socijalnu skrb i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (40 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni Odluke o financiranju 
pomoći za podmirenje troškova stanovanja 

korisnicima koji se griju na drva na 
području Osječko-baranjske županije 

u 2013. godini 
 
Klasa: 550-01/13-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
TOČKA 11.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 
Predsjednik 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. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području 
Osječko-baranjske županije u 2013. godini. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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a) O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog 
školstva na području Osječko-baranjske 

županije u 2013. godini 
 
Klasa: 602-02/13-01/118 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske 
županije u 2013. godini. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 14 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
b) O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

 funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području 
Osječko-baranjske županije u 2013. godini 

 
Klasa: 602-03/13-01/69 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
TOČKA 12.a) PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE 

DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA 
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE U 2013. GODINI 

 b) PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH 
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2013. GODINI 

 
Predsjednik 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. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (29 za, 
14 suzdržanih), 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 2013. godini 
 
Klasa: 602-01/13-01/11 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 
investicijskog održavanja školskih objekata. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (29 za, 
14 suzdržanih), 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 2013. godini 
 
Klasa: 602-01/13-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 13. IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG 

SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski 
savjet mladih Osječko-baranjske županije. 
 
Izmjene Programa rada i Financijskog plana 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. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Miroslav Varga, Mislav Ćurić i Stjepan 
Sokol. 
 
Predsjednik daje prijedlog da Skupština odobri izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog 
savjeta mladih za 2013. godinu na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (38 za, 3 protiv, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja izmjena Programa rada 
i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
 
Klasa: 402-01/13-01/104 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
 
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 14. INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Hrvatske vode, Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije i pravni subjekti koji obavljaju vodoopskrbnu djelatnost. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Miroslav Varga. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni jednoglasno (41 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o stanju 
vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 325-01/13-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
TOČKA 15. INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU LOVSTVA I RIBOLOVA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za gospodarska 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Boris Ljubojević i Željko Kraljičak. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (43 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
organiziranosti i stanju lovstva i ribolova 
na području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 323-01/13-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 16. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA RAZVITKA PARKA 

PRIRODE "KOPAČKI RIT" 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je 
Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, Javna ustanova "Park prirode Kopački 
rit", Hrvatske šume i Hrvatske vode. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za gospodarska 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (43 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o stanju i 
programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" 

 
Klasa: 351-01/13-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
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TOČKA 17. IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH 
USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2012. 
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. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za javne službe. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola, Andrej Bičak i Vladimir Šišljagić. 
 
Sanja Rogoz-Šola ukazuje na netočnost podataka u Izvješću koji se odnose na osnovne škole odnosno 
razrednu nastavu, te predlaže da se ti podaci isprave. 
 
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 16 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju u 
školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2012. godini 
 
Klasa: 602-01/13-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 
TOČKA 18. INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU DAROVITIH 

UČENIKA I STUDENATA U ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ GODINI 
2012./2013. 

 
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 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 sudjeluje Miroslav Varga. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
primjeni Odluke o stipendiranju darovitih 

učenika i studenata u školskoj odnosno 
akademskoj godini 2012./2013. 

 
Klasa: 604-02/13-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
TOČKA 19. INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O STIPENDIRANJU UČENIKA I 

STUDENATA KOJI SE OBRAZUJU ZA DEFICITARNA ZANIMANJA U 
ŠKOLSKOJ ODNOSNO AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013. 

 
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 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. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o primjeni 
Odluke o stipendiranju učenika i studenata 
koji se obrazuju za deficitarna zanimanja u 

školskoj odnosno akademskoj godini 2012./2013. 
 
Klasa: 604-02/13-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 20. INFORMACIJA O PRIMJENI ODLUKE O DODJELJIVANJU POTPORA ZA 

POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ U AKADEMSKOJ GODINI 2012./2013. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju 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. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o primjeni 
Odluke o dodjeljivanju potpora za poslijediplomski 

studij u akademskoj godini 2012./2013. 
 
Klasa: 604-02/13-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
TOČKA 21. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA 

AKADEMSKU GODINU 2012./2013. 
 
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 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. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
provedbi projekta "Studentski krediti" za 

akademsku godinu 2012./2013. 
 
Klasa: 604-02/13-01/13 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
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TOČKA 22. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU VRIJEDNOSTI INVESTICIJSKOG 
ULAGANJA IZ PROJEKTA WINE TOUR U OBJEKTE JEDINICA LOKALNE 
SAMOUPRAVE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Rješenja 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 Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 

R J E Š E N J E 
 

o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta 
Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave 

 
Klasa: 947-01/13-01/21 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-7 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRIJENOSU KNJIGOVODSTVENE 

VRIJEDNOSTI KAPITALNIH ULAGANJA S OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE NA GIMNAZIJU BELI MANASTIR 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Rješenja 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 Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 

R J E Š E N J E 
 

o prijenosu knjigovodstvene vrijednosti kapitalnih ulaganja s 
Osječko-baranjske županije na Gimnaziju Beli Manastir 

 
Klasa: 404-01/13-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 



 24

TOČKA 24. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 
      a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
KOLOVOZA DO 31. KOLOVOZA 2013. GODINE 

      b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. RUJNA 
DO 30. RUJNA 2013. 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 (44 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 Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu 
za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza i od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (28 za, 4 protiv, 
12 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o korištenju 
sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" 
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za 

razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/13-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o korištenju 
sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" 
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za 

razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2013. godine 
 
Klasa: 400-06/13-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
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TOČKA 25.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA STOŽERA ZAŠTITE I 
SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

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

 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (44 za). 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u Službi 
za zajedničke poslove. 
 
Rješenja je predložio Župan. 
 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja Osječko-baranjske županije na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana Stožera zaštite i 
spašavanja  Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/20 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Zapovjedništva civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana Zapovjedništva 
civilne zaštite Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/21 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
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TOČKA 26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 
RADNIH TIJELA SKUPŠTINE I DRUGIH TIJELA ŽUPANIJE 

       a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA RADNIH TIJELA 
SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

       b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA SAVJETA ZA 
SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

       c) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 
SAVJETA ZA ZDRAVLJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

       d) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA POVJERENSTVA ZA 
PROVEDBU NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA 
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. GODINE 
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

       e) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA ŽUPANIJSKOG 
POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK SELA 

       f) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ODBORA ZA 
PRIZNANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

       g) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA ŽUPANIJSKOG 
POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH 
NEPOGODA 

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (46 za). 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je prijedloge rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih 
tijela Skupštine i drugih tijela Županije te predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju 
članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova radnih tijela 
Skupštine Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/22 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Savjeta za sigurnost prometa 
na cestama Osječko-baranjske županije. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova 
Savjeta za sigurnost prometa na cestama 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 021-04/13-22/23 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Savjeta za 
zdravlje Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
c) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju članova 
Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/24 
Urbroj: 2158/1-01-02-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Povjerenstva za provedbu 
Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na 
području Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
d) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Povjerenstva za 
provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom 
od 2007. do 2015. godine na području 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 021-04/13-22/25 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Županijskog povjerenstva za 
gospodarski razvitak sela. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
e) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Županijskog 
povjerenstva za gospodarski razvitak sela 

 
Klasa: 021-04/13-22/26 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Odbora za priznanja Osječko-
baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
f) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana Odbora za priznanja 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-22/27 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
g) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana Županijskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
Klasa: 021-04/13-22/28 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.) 
 
 
TOČKA 27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE TURISTIČKO-VINSKIH CESTA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
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Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Domagoj Hajduković. 
 
Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS, predlaže da se Vinko Ručević imenuje za člana Povjerenstva 
za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije. 
 
Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP, traži stanku od 5 minuta radi usuglašavanja 
predsjednika klubova oko prijedloga. 
 
Nakon stanke, predsjednik moli predsjednika Komisije za izbor i imenovanja da iznese usuglašeni stav. 
 
Stjepan Krznarić, u ime Komisije za izbor i imenovanja, povlači prijedlog za imenovanje Krešimira 
Ćosića za člana Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske 
županije te umjesto njega predlaže Vinka Ručevića. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (44 za, 1 
suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju predsjednika i članova 
Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 334-01/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-3 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.) 
 
 
TOČKA 28. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA SVEUČILIŠNOG 

SAVJETA SVEUČILIŠTA JOSIPA JURJA STROSSMAYERA U OSIJEKU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Osječko-baranjske županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (46 glasova), te 
je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju člana Sveučilišnog savjeta Sveučilišta 
Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku 

 
Klasa: 602-04/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-3 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.) 
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TOČKA 29. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI INTENDANTA 
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 

 
Predsjednik napominje da je vijećnicima materijal podijeljen prije sjednice, a predlagatelj je Komisija za 
izbor i imenovanja. 
 
Komisija za izbor i imenovanja je na 5. sjednici održanoj 25. studenoga 2013. godine odlučila 
predložiti Županijskoj skupštini donošenje Rješenja o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta 
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković i Stjepan Čuraj.  
 
Domagoj Hajduković, ime Kluba vijećnika SDP, predlaže da se za v.d. intendanta Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku imenuje Dražena Vrselja. 
 
Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS, traži stanku radi usuglašavanja klubova vijećnika o 
navedenim prijedlozima. 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta. 
 
 
Nakon stanke, predsjednik napominje da nakon međustranačkog usuglašavanja nije došlo do zajedničkog 
stava te se nastavlja dalje s raspravom. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Zvonko Ibriks, Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Goran 
Ilić, Stjepan Krznarić, Milan Blagojević, Vladimir Šišljagić, Mirta Vlahović, Mato Dunković i Antun 
Kapraljević. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (29 za). 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se za v.d. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u 
Osijeku imenuje Dražena Vrselja. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (6 za). 
 
Potom predsjednik konstatira da je prihvaćen Prijedlog Rješenja o imenovanju v.d. intendanta Hrvatskog 
narodnog kazališta u Osijeku (29 za) kako je to predložila Komisija za izbor i imenovanja, te je Skupština 
Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta 
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 

 
Klasa: 024-04/13-02/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.) 
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,09 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/13-02/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Stjepan Čuraj 
 
 mr.sc. Mato Dunković 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom formatu u trajanju od 308,42 minute. Ovom zapisniku se 
prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


