
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

REPUBLIKA HRVATSKA 
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA 

SKUPŠTINA ŽUPANIJE 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

I Z V J E Š Ć E 
 

O ZAKLJUČCIMA RADNIH TIJELA 
DONESENIM POVODOM RAZMATRANJA 

MATERIJALA ZA 11. SJEDNICU 
SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

19. studenoga 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osijek, studenoga 2014. 



 1

I Z V J E Š Ć E 
 

o zaključcima radnih tijela donesenim 
povodom razmatranja materijala za 11. sjednicu 

Skupštine Osječko-baranjske županije 
19. studenoga 2014. 

 
 
TOČKA 4. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 
a) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 
2014. GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene i dopune Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena i 
dopuna Programa na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini 
donošenje Izmjena i dopuna Programa u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa na 
9. sjednici održanoj 17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena i dopuna 
Programa. 
 
 

b) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene i dopunu Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-
baranjske županije za 2014. godinu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena i 
dopune Programa na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini 
donošenje Izmjena i dopune Programa u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Izmjena i dopune Programa na 
9. sjednici održanoj 17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena i dopune 
Programa. 
 
 

c) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene i dopune Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa 
na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena i dopuna 
Programa. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena i 
dopuna Programa na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini 
donošenje Izmjena i dopuna Programa u predloženom tekstu. 
 
 

d) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014. 
godinu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Izmjena Programa na 9. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Programa. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena 
Programa na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Izmjena Programa u predloženom tekstu. 
 
 

e) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije 
za 2014. godinu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Izmjena Programa na 9. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Programa. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena 
Programa na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Izmjena Programa u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2014. GODINU 
a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJA ZA 
2015. I 2016. GODINU 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 
2014. GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedloge te 

donese Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i 
projekcija za 2015. i 2016. godinu te Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je prijedloge odluka na 9. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje odluka u 
predloženome tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna na 12. sjednici održanoj 12. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženome tekstu. 
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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 I OPĆOJ BOLNICI NAŠICE U 2014. 
GODINI 

 
Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i 
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija i Općoj 
bolnici Našice u 2014. godini, a uz prethodnu suglasnost Ministarstva zdravlja na predložene 
izmjene i dopune "Rasporeda sredstava po popisu prioriteta zdravstvenih ustanova u 2014. godini", 
koji je sastavni dio Odluke. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 12. sjednici održanoj 12. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke 
u predloženome tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 9. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženome tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 9. sjednici održanoj 
17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženome tekstu. 
 
 
 
TOČKA 7. PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 

USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH 
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Izmjene Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja 
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Izmjena Plana na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Plana. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena Plana 
na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Plana u 
predloženome tekstu. 
 
 
 
TOČKA 8. IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG 

SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
GODINU 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da odobri izmjene Programa rada i 

Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za 2014. godinu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je izmjene Programa rada i 
Financijskog plana na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini da ih 
odobri. 
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TOČKA 9. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA PROVEDBE NACIONALNOG 
PROJEKTA NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA 
POLJOPRIVREDNIM ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 

Izmjene Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena 
Programa na 9. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Izmjena Programa u predloženom tekstu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Izmjena Programa na 9. sjednici 
održanoj 17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Izmjena Programa u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 10. INFORMACIJA O STANJU U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 17. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Međutim, Komisija iskazuje zabrinutost prikazanim nastavkom trenda pada pojedinih 
gospodarskih aktivnosti u Županiji u 2013. godini, koji je započeo još u 2008. godini, te naglašava 
da svoj prilog ovim trendovima daje i vanjskotrgovinsko poslovanje s padom izvoza, porastom 
uvoza i smanjivanjem pozitivnog salda razmjene, samo u 2013. u odnosu na prethodnu godinu, za 
23,4%. Ovdje se osobito ističe da se od ulaska Republike Hrvatske u Europsku uniju uvoz 
poljoprivrednih proizvoda povećao za 250 milijuna eura. 
 

U ovom kontekstu, treba sagledavati i posljedice jednostrane odluke Ruske Federacije o 
zabrani uvoza poljoprivredno-prehrambenih proizvoda iz Europske unije, kao odgovora na uvođenje 
sankcija Europske unije, zbog koje izvoznici iz Hrvatske trpe izravnu štetu. To dovodi do 
poremećaja na tržištu jer će poljoprivredni proizvodi iz Europske unije u vrijednosti od 12 milijardi 
eura umjesto na ruskom tržištu završiti na tržištu EU. Prvi znakovi poremećaja već su vidljivi na 
hrvatskom tržištu gdje su proizvođači izloženi pritisku trgovaca da smanje cijene, te dolazi do 
poremećaja u redovitim trgovinskim odnosima, odnosno ustezanja trgovaca u preuzimanju proizvoda 
u očekivanju pada cijena. Ovo posebno negativno utječe na sektor voća s obzirom na sezonski 
karakter proizvoda i nemogućnost duljeg skladištenja. 
 

Ocjenjujući da nastalo stanje ugrožava osobito hrvatske poljoprivredne proizvođače i 
prerađivače, koji su već sada na koljenima, Župan je zatražio od Ministarstva poljoprivrede da hitno 
donese nacionalne mjere zaštite proizvođača hrane i zaštite tržišta Republike Hrvatske, smatrajući da 
je uz provođenje europskih mjera potrebno i nacionalnim mjerama zaštititi domaće proizvođače i 
prerađivače jer će se na taj način zaštititi i ukupnost interesa Republike Hrvatske. 
 

Komisija je suglasna da se rješenja traže prije svega kroz Zajedničku poljoprivrednu politiku 
i odluke Vijeća ministara Europske unije, ali upozorava i na potrebu poduzimanja mjera zaštite 
nacionalnih interesa sukladno članku 37. Ugovora o pristupanju Republike Hrvatske Europskoj uniji, 
prema kojem "ako se do kraja razdoblja od najviše tri godine od pristupanja pojave poteškoće koje su 
ozbiljne i koje bi mogle dulje potrajati u bilo kojem sektoru gospodarstva ili poteškoće koje bi mogle 
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izazvati ozbiljno pogoršanje stanja gospodarstva određenih područja, Hrvatska može zatražiti 
odobrenje za poduzimanje zaštitnih mjera u svrhu popravljanja stanja i prilagodbe dotičnog sektora 
gospodarstvu unutarnjeg tržišta". 
 

S tim u svezi, Agencija za tržišno natjecanje mora sustavno provoditi učinkoviti nadzor 
tržišta i ne dozvoliti stavljanje na tržište uvezenih proizvoda kojima je državnim subvencioniranjem 
omogućen plasman po "dampinškim cijenama". Radi očuvanja vlastite poljoprivredne proizvodnje i 
seljaka, te države plasmanom proizvoda po cijenama, koje ne pokrivaju ni dio stvarnih troškova 
proizvodnje i iza kojih se u pravilu nalaze skrivene potpore, uništavaju hrvatski proizvod koji im u 
sadašnjim uvjetima nije i ne može biti konkurentan. 
 

Svjesna upozorenja da ukoliko izostanu nacionalne mjere Hrvatska će izgubiti i ovo malo 
preostale poljoprivredne proizvodnje i prerađivačke industrije, Komisija ocjenjuje da Republika 
Hrvatska mora hitno zaštititi svoje poljoprivredne proizvođače i prerađivače. 
 

Republika Hrvatska treba pokrenuti mehanizme zaštite domaćih poljoprivrednih proizvoda i 
hrvatskog tržišta, čak i uz prijetnju plaćanja kazni. To je dugoročno promatrano sigurno bolja opcija 
očuvanja vlastite proizvodnje u svim sektorima i zaštite domaćih poljoprivrednih proizvođača, 
prvenstveno malih poljoprivrednika. Nacionalni interes treba biti najvažniji, o čemu svjedoči i 
činjenica da kazne plaćaju čak i države članice EU koje imaju jasne nacionalne strategije, ali i na taj 
način čuvaju vlastitu proizvodnju i nacionalne interese. 
 
 
TOČKA 11. INFORMACIJA O STANJU VODOOPSKRBE NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 8. sjednici 
održanoj 12. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije na 22. sjednici održanoj 
13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštine da prihvati Informaciju. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 14. 
studenoga 2014. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 17. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 12. INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA 

ONEČIŠĆENJA VODA U 2013. GODINI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području Osječko-baranjske 
županije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 8. sjednici 
održanoj 12. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
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Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju o stanju i kvaliteti voda te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području 
Osječko-baranjske županije na 22. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže 
Skupštine da prihvati Informaciju. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 14. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 17. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Informaciju na 4. 
sjednici održanoj 17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 13. INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 

Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 8. sjednici 
održanoj 12. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Savjet za sigurnost prometa na cestama Osječko-baranjske županije razmatrao je 
Informaciju na 2. sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
Informacije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije na 22. sjednici održanoj 13. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštine da prihvati Informaciju 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 14. 
studenoga 2014. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 17. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 14. INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU LOVSTVA I 

RIBOLOVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 17. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 15. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA RAZVITKA PARKA 

PRIRODE "KOPAČKI RIT" 
 

Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit". 
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Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 8. sjednici 
održanoj 12. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici održanoj 17. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 16. IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH 

USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 
2013. GODINI 

 
Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 

stanju u školstvu i poslovanju školskih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. 
godini. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Izvješće na 9. sjednici održanoj 12. studenoga 2014. 
godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Izvješće na 9. sjednici održanoj 13. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Izvješće na 12. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 17. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA 

AKADEMSKU GODINU 2013./2014. 
 

Župan je 28. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2013./2014. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 9. sjednici održanoj 13. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. Odbor također ukazuje da u 
Informaciji o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2013./2014. na stranici 3 
iznad Tablice broj 3 treba stajati: "Analizom mjesta prebivališta (Tablica broj 3) utvrđeno je da je od 
5 kreditnih zahtjeva odobreno 3 kreditna zahtjeva studentima iz Đakova, 1 kreditni zahtjev studentu 
iz Osijeka i 1 krediti zahtjev studentu iz Antunovca". 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Županijski savjet mladih Osječko-baranjske županije razmatrao je Informaciju na 12. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 18. INFORMACIJA O PROJEKTU HR.2.2.04-0017 "UČIMO ZAJEDNO" 
 

Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
projektu HR.2.2.04-0017 "Učimo zajedno". 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 9. sjednici održanoj 13. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA DOPUNE 

ODLUKE O DONOŠENJU MREŽE OSNOVNIH I SREDNJIH ŠKOLA, 
UČENIČKIH DOMOVA I PROGRAMA OBRAZOVANJA 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Zaključak o utvrđivanju prijedloga dopune Odluke o donošenju mreže osnovnih i srednjih 
škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Zaključka na 9. sjednici održanoj 12. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Zaključka u predloženom tekstu. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Zaključka na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Zaključka u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIPAJANJU LJEKARNE BELI MANASTIR I 

LJEKARNE ĐAKOVO LJEKARNI OSIJEK I PROMJENI NAZIVA 
LJEKARNE OSIJEK 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 

donese Odluku o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni 
naziva Ljekarne Osijek. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 9. sjednici održanoj 12. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 12. sjednici održanoj 12. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke 
u predloženome tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 9. 
sjednici održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženome tekstu. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Prijedlog Odluke na 9. sjednici održanoj 
17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženome tekstu. 
 

Savjet za zdravlje Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Prijedlog Odluke 
na 4. sjednici održanoj 17. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te 
donese Plan zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio Prijedlog 
Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije na 21. sjednici održanoj 29. listopada 
2014. godine te predlaže Skupštini da prihvati Plan u predloženom tekstu 
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Budući da je izrada Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije bila u 
značajnoj mjeri otežana, zbog činjenice da veliki broj jedinica lokalne samouprave s područja 
Osječko-baranjske županije nije uskladio vlastite planove zaštite od požara s važećim propisima, 
Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije je istaknuo da je potrebno ponovno pozvati 
sve jedinice lokalne samouprave, koje to još nisu učinile, da usklade vlastite planove zaštite od 
požara s novonastalim stanjem i tako izvrše svoje zakonske obveze. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Prijedlog Plana na 9. sjednici održanoj 14. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini donošenje Plana u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 22. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
KOLOVOZA DO 31. KOLOVOZA 2014. GODINE 

 
Župan je 2. listopada 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2014. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 

b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
RUJNA DO 30. RUJNA 2014. GODINE 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. rujna do 30. rujna 2014. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 9. sjednici 
održanoj 13. studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA I 

SUDACA POROTNIKA ZA MLADEŽ 
a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA 

MLADEŽ ŽUPANIJSKOG SUDA U OSIJEKU 
 

Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine 
utvrdila Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u Osijeku, a 
slijedom prijedloga ovlaštenih zakonskih predlagatelja i uz prethodno pribavljeno mišljenje 
predsjednika Suda, te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA ZA 
MLADEŽ OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU 

 
Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine 

utvrdila Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku, a 
slijedom prijedloga ovlaštenih zakonskih predlagatelja i uz prethodno pribavljeno mišljenje 
predsjednika Suda, te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
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c) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA 
OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU 

 
Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine 

utvrdila Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku, a slijedom 
prijedloga ovlaštenih zakonskih predlagatelja i uz prethodno pribavljeno mišljenje predsjednika 
Suda, te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KAZALIŠNOG 

VIJEĆA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 
 

Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine 
utvrdila Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u 
Osijeku, te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 25.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 
Rješenje o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je Prijedlog Rješenja na 14. sjednici održanoj 5. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje prijedloga Župana i donošenje Rješenja u 
predloženome tekstu. 
 
 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 
POMOĆNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 4. studenoga 2014. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese 

Rješenje o razrješenju i imenovanju pomoćnika u Zapovjedništvu civilne zaštite Osječko-baranjske 
županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja razmatrala je Prijedlog Rješenja na 14. sjednici održanoj 5. 
studenoga 2014. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje prijedloga Župana i donošenje Rješenja u 
predloženome tekstu. 
 
 
TOČKA 26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

RADNIH TIJELA 
a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
 

Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine 
utvrdila Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za 
ravnopravnost spolova, te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NACIONALNE POPULACIJSKE 
POLITIKE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Komisija za izbor i imenovanja je na 14. sjednici održanoj 5. studenoga 2014. godine 

utvrdila Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne 
populacijske politike na području Osječko-baranjske županije, te predlaže Skupštini donošenje 
Rješenja u predloženom tekstu. 


