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Z A P I S N I K 
 

11. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 19. studenoga 2014. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,08 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Vlado Koren i 
 2. Željko Kovačević. 
 
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 Vlado 
Koren i Željko Kovačević. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Budući da je mr.sc. Igoru Mediću i Dominiku Mihaljeviću prestalo mirovanje mandata vijećnika, čime su 
zamjenici vijećnika Darijan Rudan i Zvonko Plavčić prestali obnašati 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 
47 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Vladimir Cindrić, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan Čuraj, 7. Krešimir 
Ćosić, 8. mr.sc. Mato Dunković, 9. Marijan Džanko, 10. Borivoj Eklemović, 11. Željko Franjić, 12. 
Domagoj Hajduković, 13. Zvonko Ibriks, 14. Srđan Igali, 15. Goran Ilić, 16. Goran Ivanović, 17. Antun 
Kapraljević, 18. Marijana Kopljar, 19. Vlado Koren, 20. Željko Kovačević, 21. Ivana Kovačević-Ivanišić, 
22. mr.sc. Dalibor Kraljik, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Boris Ljubojević, 26. mr.sc. Igor 
Medić, 27. Dominik Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. Davor Mikulić, 30. Hrvoje Pavković, 31. Mladen 
Peradić, 32. Gordana Puđa, 33. Goran Ranogajec, 34. Sanja Rogoz-Šola, 35. Vinko Ručević, 36. Stjepan 
Sokol, 37. Jovo Šijan, 38. Ivica Tomašičević, 39. Miroslav Varga, 40. Sanja Vargić, 41. Stjepan Viduka, 
42. Mirta Vlahović, 43. Antun Vuković, 44. Ivan Zadravec, 45. Jurica Žanić, 46. Zdravko Živković i 47. 
Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Valentina Avdičević, 2. Davorin Bubalović, 3. Mislav Ćurić, 4. Dinko 
Huis, 5. Dražen Kušić, 6. mr.sc. Mladen Mikolčević, 7. Ante Raspudić i 8. Nevenka Redžep. 
 
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Davorin Bubalović, 2. Mislav Ćurić i 3. mr.sc. Mladen 
Mikolčević. 
 
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. 
dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 5. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 
socijalnu skrb, 6. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 
regionalni razvoj, 7. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša i prirode, 8. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 9. Ranko 
Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 10. Snježana Raguž, 
pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 11. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 
12. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 13. 
Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 14. Silva Wendling, 
pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 15. Maja Alduk Šakić, savjetnica u 
Tajništvu Županije, 16. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, poslovni tajnik 
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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. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika 
Upravnog odjela za javne financije, 26. Darko Bajto, ravnatelj Ljekarne Osijek, 27. Tihomir Glavaš, 
ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 28. Draško Grebenar, ravnatelj Ljekarne 
Đakovo, 29. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 30. 
Davor Haničar, Hrvatske vode - Vodnogospodarski odjel za Dunav i donju Dravu, 31. Zvonimir 
Klobučar, član Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 32. Zoran 
Kovačević, predsjednik HGK Županijske komore Osijek, 33. Davor Lamza, ravnatelj Ljekarne Beli 
Manastir, 34. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima 
na području Osječko-baranjske županije, 35. Zlatko Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo 
Osječko-baranjske županije, 36. Tomislav Rastija, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, 37. 
dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. 
Osijek, 38. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 39. Donna 
Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 40. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za 
informatiku Osijek, 41. Domagoj Čavar, savjetnik u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni 
razvoj, 42. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 43. 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. 
 
"Povelja humanosti", javno priznanje za humana djela učinjena na području Osječko-baranjske županije, 
dodijeljena je: 
- za poduzimanje djela kojim je uz vlastiti rizik i samopožrtvovanje od drugih otklonjena 

prijeteća pogibelj i spašeni ljudski životi 
 Jurju Petrijevčaninu 
 

- za skrb o djeci bez roditelja, napuštenoj i drugoj ugroženoj djeci 
 Nevenki Granić 
 

- za skrb o starima, bolesnima, tjelesno i duševno povrijeđenima i svima kojima je potrebna pomoć 
drugog čovjeka 

 Ladislavu Lamzi 
 

- za darivanje krvi kojom se omogućava izlječenje bolesnih i povrijeđenih 
 Vladi Bajamiću 
 Ivici Bekini 
 Draganu Božiću 
 Draženu Dumančiću 
 Antunu Džanku 
 Željku Fodoru 
 Stjepanu Nađu 
 Siniši Peterneku 
 Borisu Šafranu i 
 Željku Tomičiću. 
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Predsjednik čestita dobitnicima. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, 
da ih podnesu. 
 
Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP, predlaže da se s dnevnog reda današnje sjednice 
skine točka 20. Prijedlog Odluke o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni 
Osijek i promjeni naziva Ljekarne Osijek. 
 
U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 
 
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Mladen Mikolčević, te konstatira da je sjednici 
Skupštine nazočno 48 vijećnika. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Miroslav Varga i Goran Ilić. 
 
Leon Žulj predlaže da se s dnevnog reda današnje sjednice skine točka 19. Prijedlog Zaključka o 
utvrđivanju Prijedloga dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih 
domova i programa obrazovanja. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Stjepan Krznarić, Vladimir Šišljagić, Milan 
Blagojević i Leon Žulj. 
 
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta radi dogovora predsjednika klubova vijećnika. 
 
Nakon stanke, predsjednik napominje da su sjednici pristupili vijećnici Davorin Bubalović i Mislav 
Ćurić, te konstatira da je sjednici Skupštine nazočno 50 vijećnika. 
 
Potom predsjednik napominje da je na sastanku predsjednika klubova vijećnika i Župana dogovoreno 
da se danas raspravlja o točkama 19. i 20., ali da se ne glasuje, te će se o materijalima dopunjenim sa 
zaključcima iznesenim u raspravi raspravljati na idućoj sjednici Skupštine. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu. 
 
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 10. sjednice Skupštine Županije 
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 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 
 b) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
 c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-

baranjske županije za 2014. godinu 
 d) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije 

za 2014. godinu 
 e) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2014. godinu 
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 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 
 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 

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

 8. Izmjene Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu 

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

10. Informacija o stanju u gospodarstvu na području Osječko-baranjske županije 
11. Informacija o stanju vodoopskrbe na području Osječko-baranjske županije 
12. Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda u 2013. godini na području 

Osječko-baranjske županije 
13. Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije 
14. Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske 

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

županija u 2013. godini 
17. Informacija o provedbi projekta "Studentski krediti" za akademsku godinu 2013./2014. 
18. Informacija o projektu HR.2.2.04-0017 "Učimo zajedno" 
19. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju Prijedloga dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i 

srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja 
20. Prijedlog Odluke o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i 

promjeni naziva Ljekarne Osijek 
21. Prijedlog Plana zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije 
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 

 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 

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 
 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog suda u Osijeku 
 c) Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku 
24. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u 

Osijeku 
25.a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova Stožera zaštite i spašavanja Osječko-

baranjske županije 
     b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju pomoćnika u Zapovjedništvu civilne zaštite 

Osječko-baranjske županije 
26. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela 
 a) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Županijskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova 
 b) Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za provedbu Nacionalne 

populacijske politike na području Osječko-baranjske županije 
 
 
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: 013-03/14-03/8 
Urbroj: 2158/1-01-05-14-2 
 
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 
Mandatne komisije, a dužnost vijećnika nastavljaju obnašati mr.sc. Igor Medić i Dominik Mihaljević. 
 
 
TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 10. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 10. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 10. sjednice na glasovanje te, 
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 10. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 10. sjednice Gorana Ivanovića i Marijanu Kopljar 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. 
 
Goran Ilić ponovno postavlja pitanje hoće li trasa koridora V/c od Osijeka do granice s Mađarskom 
biti izvedena u punom profilu. Nadalje, budući da je donesen Proračun Grada Osijeka za 2015. godinu, 
pita jesu li se Grad Osijek i Osječko-baranjska županija dogovorili o zajedničkim projektima koji će se 
financirati u 2015. godini. Nadalje, napominje da je u Proračunu Grada Osijeka za 2015. godinu za 2 
milijuna kuna smanjen iznos za financiranje Hrvatskog narodnog kazališta te pita Župana jesu li ga 
kontaktirali, što će učiniti, je li ugroženo funkcioniranje Kazališta i što je s ugovorom. 
 
Vlado Koren, vezano za rješavanje problema vodoopskrbe Općine Levanjska Varoš, moli da Županija 
financijski pomogne izradu projektne dokumentacije za naselja Musić i Slobodnu Vlast. 
 
Stjepan Čuraj, s obzirom da su na prošloj sjednici Skupštine vijećnici upoznati o izvanrednim 
prihodima koje je Osječko-baranjska županija ostvarila, predlaže da se iz tih sredstava barem duplo 
poveća naknada za svako novorođeno dijete. 
 
Frida Mikić postavlja pitanje kako se Županija priprema za javne natječaje koje će provoditi 
Ministarstvo zaštite okoliša i energetske učinkovitosti. 
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Miroslav Varga, ukazujući na nedovoljnu informiranost malih proizvođača o mjerama koje provodi 
Županija, predlaže da se napravi pregled koliko djelatnici upravnih odjela Županije obilaze mjesečno 
ili kvartalno male proizvođače ili su bili na skupovima malih proizvođača kako bi ih upoznali s 
mjerama i poticajima Županije. Nadalje, predlaže da se u Planu rada Skupštine za sljedeću godinu 
predvidi razmatranje informacije o stanju u gospodarstvu i mjera za ublažavanje lošeg stanja u 
gospodarstvu na istoj sjednici. 
 
Goran Ranogajec pita Župana jesu li mu poznati rezultati natječaja za dodjelu bespovratnih sredstava 
za poslovnu infrastrukturu iz Operativnog programa za regionalnu konkurentnost 2007. - 2013., te je li 
odobren koji projekt i na području Osječko-baranjske županije. 
 
Dalibor Kraljik postavlja pitanje mogućnosti partnerstva u realizaciji izgradnje nove zgrade Osnovne 
glazbene škole "Kontesa Dora" u Našicama na način da Grad Našice da zemljište, a Županija financira 
izgradnju zgrade te je li moguće da u narednom razdoblju Županija sudjeluje u projektu izgradnje ove 
škole. 
 
Igor Medić pita u kojoj je fazi projekt nagrađivanja kvalitetnih poduzetničkih ideja i kakvi su rezultati 
do sada ostvareni. 
 
Sanja Rogoz-Šola predlaže da se u Proračunu Županije za 2015. godinu osiguraju sredstva za 
pomoćnike u nastavi za učenike s teškoćama u razvoju, budući da se sredstvima Europske unije 
financira samo 10% ovih potreba. 
 
Gordana Puđa napominje da je krajem rujna ove godine došlo do povlačenja jabuka s tržišta za 
slobodnu distribuciju u Republici Hrvatskoj te pita što je Župan poduzeo s obzirom na veliki broj 
proizvođača jabuka u našoj Županiji. 
 
Domagoj Hajduković, ukazujući na opetovane greške u Izvješću o ostvarivanju investicijskih 
projekata financiranih sredstvima Proračuna Osječko-baranjske županije koje dovode do krivih 
zaključaka i nekvalitetne rasprave, traži da se o tome povede računa. 
 
Dominik Mihaljević, s obzirom na uspjeh projekta Wine Tour kao i razne aktivnosti koje su bile 
vezane uz realizaciju tog projekta i nagrade koje je Osječko-baranjska županija dobila upravo na 
području turizma, pita Župana o kakvim se nagradama radi te koliko će to u narednim godinama 
doprinijeti promociji naše Županije kao značajne kontinentalne destinacije u svrhu porasta broja 
gostiju i noćenja. 
 
Milana Blagojevića zanima ima li Župan podatke kolika su ulaganja Vlade RH na području cijele 
Županije. Nadalje, pita koliko je osoba na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini i u 10 
mjeseci 2014. godine obuhvaćeno mjerom Vlade RH koja se odnosi na stručno osposobljavanje za rad 
bez zasnivanja radnog odnosa. 
 
Jurica Žanić pita mogu li se za razvoj poljoprivrede, osim iz fondova Europske unije, osigurati 
dodatna plaćanja iz izvora jedinica lokalne i regionalne samouprave ili iz nacionalnih izvora. 
 
Marijana Kopljar, u ime Kluba vijećnika HDZ, predlaže da se poveća iznos iz Proračuna Županije za 
novorođenu djecu s 500,00 na 1.000,00 kuna. 
 
Borko Baraban postavlja pitanje kako će se smanjenje sredstava u Proračunu Grada Osijeka za 2015. 
godinu u iznosu od 2 milijuna kuna za financiranje Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku odraziti na 
funkcioniranje Kazališta. Nadalje, vezano za nedavno donesenu pravomoćnu presudu bivšem 
intendantu Vlahi Ljutiću, za nezakonitu isplatu putnih naloga, pita tko će nadoknaditi štetu Hrvatskom 
narodnom kazalištu. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
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Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 
 
Nakon stanke prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
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 

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

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

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

e) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ 
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 
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. 
 
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. 
 
Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan. 
 
Prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to 
navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić i Snježana Staščik. 
 
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, 4 protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela. 
 
a) IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 
 

javnih potreba u zdravstvu na području 
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 

 
Klasa: 510-01/14-01/62 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 2.) 
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne 
skrbi. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopune Programa prihvaćen većinom 
glasova (28 za, 4 protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
b) IZMJENE I DOPUNU PROGRAMA 
 

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

za 2014. godinu 
 
Klasa: 550-01/14-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Izmjene i dopuna Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 
glasova (28 za, 4 protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
c) Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Izmjena i dopuna Programa 
javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
 
Klasa: 602-01/14-01/13 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena i dopuna Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 
4.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(28 za, 4 protiv, 7 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 2014. godinu 

 
Klasa: 612-01/14-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(28 za, 4 protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
e) Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Izmjena Programa 
javnih potreba u tehničkoj kulturi 

na području Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu 

Klasa: 630-01/14-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
TOČKA 5. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 

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 

 
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. 
 
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: Leon Žulj, Vlado Koren, Dalibor Kraljik, Goran Ilić, 
Sanja Rogoz-Šola, Goran Ivanović, Zvonko Ibriks, Snježana Staščik, Snježana Raguž, Miroslav Varga, 
Stjepan Čuraj, Boris Antunović, Vladimir Šišljagić, Domagoj Hajduković i Mislav Ćurić. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 14 
protiv), te je Skupština Županije donijela 
 
a) O D L U K U 

 
o izmjenama i dopunama Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
i projekcija za 2015. i 2016. godinu 

Klasa: 400-06/14-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 15 
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 2014. godinu 

 
Klasa: 400-06/14-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
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 

 
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 dodijeljenih 
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
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 (28 za, 11 
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 i  

Općoj bolnici Našice u 2014. godini 
 
Klasa: 510-01/14-01/54 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 



 11

TOČKA 7. PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I 
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH 
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. 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. 
 
Izmjene Plana je predložio Župan. 
 
Prijedlog Izmjena Plana 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. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić i Snježana Staščik. 
 
Sanja Vargić pita koliko škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije ima 
energetski certifikat. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (27 za, 
11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PLANA 
 

rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg 
i investicijskog održavanja školskih objekata u 

Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini 
 
Klasa: 602-01/14-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 10.) 
 
 
TOČKA 8. IZMJENE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA ŽUPANIJSKOG 

SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. 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. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje prijedlog da Skupština odobri izmjene Programa rada i 
Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2014. godinu na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 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 2014. godinu 
 
Klasa: 402-01/14-01/76 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA PROVEDBE NACIONALNOG 

PROJEKTA NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM 
ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Izmjene Programa je predložio Župan. 
 
Prijedlog Izmjena Programa su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija 
za gospodarska pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Željko Franjić. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Izmjena Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 
(37 za, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PROGRAMA 
 

provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i 
gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 325-01/14-01/20 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
TOČKA 10. INFORMACIJA O STANJU U GOSPODARSTVU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Hrvatska 
gospodarska komora Županijska komora Osijek i Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. Sukladno dogovoru sa sastanka predsjednika 
klubova vijećnika pripremljen je tekst Zaključka koji Komisija za gospodarska pitanja predlaže Skupštini 
da ga usvoji. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Miroslav Varga, Leon Žulj, 
Željko Franjić i Antun Kapraljević. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (28 za, 5 
suzdržanih). 
 
Predsjednik daje na glasovanje predloženi Zaključak. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je predloženi Zaključak prihvaćen (34 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju u gospodarstvu na području 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 302-01/14-01/13 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 11. 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 Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Stožer zaštite i spašavanja, 
Komisija za lokalnu samoupravu 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 (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju vodoopskrbe na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 325-01/14-01/17 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
TOČKA 12. INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA 

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

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Hrvatske vode i Zavod za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Stožer zaštite i spašavanja, 
Komisija za lokalnu samoupravu, Komisija za gospodarska pitanja i Savjet za zdravlje. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola i Danijela Lovoković. 
 
Sanja Rogoz-Šola napominje da je u Izvješću na stranici 15. navedeno kao i prošle godine da je veći 
onečišćivač na sustavu javne odvodnje tvornica Nova Đakovčanka d.d., Đakovo, iako ta tvornica već 
nekoliko godina ne radi te traži da se izvrši ispravak. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (26 za, 
5 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju i kvaliteti voda, te izvorima 
onečišćenja voda u 2013. godini na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 325-01/14-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
TOČKA 13. INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Hrvatske ceste 
Ispostava Osijek, Hrvatske vode VGO Osijek, HŽ Infrastruktura d.o.o., Zračna luka Osijek i Lučka 
uprava Osijek. 
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Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Savjet za sigurnost prometa 
na cestama, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za lokalnu samoupravu 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 (30 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja 
Informacije o prometnoj povezanosti 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 340-01/14-01/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
TOČKA 14. 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. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 
 
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Sanja Rogoz-Šola. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (24 za, 5 
suzdržanih), 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: 323-01/14-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
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TOČKA 15. 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 planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 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 (31 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: 351-01/14-01/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
TOČKA 16. IZVJEŠĆE O STANJU U ŠKOLSTVU I POSLOVANJU ŠKOLSKIH 

USTANOVA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2013. 
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 Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja i Županijski savjet mladih. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 5 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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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 2013. godini 
 
Klasa: 602-01/14-01/12 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 17. INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "STUDENTSKI KREDITI" ZA 

AKADEMSKU GODINU 2013./2014. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja i Županijski savjet mladih. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju uz predložene ispravke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (24 za, 5 
suzdržanih), 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 2013./2014. 
 
Klasa: 604-02/14-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 18. INFORMACIJA O PROJEKTU HR.2.2.04-0017 "UČIMO ZAJEDNO" 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola i Snježana Staščik. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju s predloženim Zaključkom na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak jednoglasno 
prihvaćeni (36 za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o sudjelovanju Osječko-baranjske županije 
u projektu HR.2.2.04-0017 "Učimo zajedno" 

 
Klasa: 602-11/14-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-7 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Predsjednik napominje vezano uz točke 19. i 20. dnevnog reda da je dogovoreno da se danas vodi 
rasprava koja neće biti dovršena te da neće biti glasovanja po ovim točkama. 
 
Predsjednik poziva Davora Brunčića, tajnika Županije da pojasni kako je to definirano Poslovnikom. 
 
Potom Davor Brunčić napominje da se dogovor klubova vijećnika temelji na članku 52. stavak 2. 
Poslovnika primjenom kojega će se danas obaviti rasprava koja neće biti dovršena, bit će prekinuta i 
nastavljena s naputkom što treba učiniti u odnosu na materijale koji su predmetom ove rasprave. 
 
 
TOČKA 19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA DOPUNE 

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

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Leon Žulj, Domagoj Hajduković, 
Zvonko Ibriks, Stjepan Krznarić, Goran Ilić, Goran Ivanović, Antun Kapraljević, Snježana Staščik i 
Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik napominje da je sjednici Skupštine sada nazočno 29 vijećnika. 
 
Budući da će se rasprava o ovoj točki nastaviti na sljedećoj sjednici Skupštine, predsjednik prekida 
raspravu te se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 
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TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIPAJANJU LJEKARNE BELI MANASTIR I 
LJEKARNE ĐAKOVO LJEKARNI OSIJEK I PROMJENI NAZIVA 
LJEKARNE OSIJEK 

 
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 javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-
pravna pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i 
Savjet za zdravlje. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Boris Antunović, Mato 
Dunković, Sanja Vargić, Sanja Rogoz-Šola, Vladimir Šišljagić, Zvonko Ibriks, Milan Blagojević, Vlado 
Koren, Goran Ivanović, Stjepan Sokol, Antun Kapraljević i Igor Medić. 
 
Potom se  prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove Osječko-baranjske županije i Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek. 
 
Plan je predložio Župan. 
 
Prijedlog Plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Plana zaštite od požara za 
područje Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 214-01/14-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
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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 

 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 

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen (28 za). 
 
Predsjednik 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. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava 
osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za 
razdoblje od 1. kolovoza do 31. kolovoza i od 1. rujna do 30. rujna 2014. godine. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (27 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu za razdoblje 

od 1. kolovoza do 31. kolovoza 2014. godine 
 
Klasa: 400-06/14-01/14 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu za razdoblje 
od 1. rujna do 30. rujna 2014. godine 

 
Klasa: 400-06/14-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
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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 

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

 c) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU SUDACA POROTNIKA 
OPĆINSKOG SUDA U OSIJEKU 

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o sve tri podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Županijskog suda u Osijeku, Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog 
suda u Osijeku i Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Osijeku te predlaže 
Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za 
mladež Županijskog suda u Osijeku na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju sudaca porotnika za mladež 
Županijskog suda u Osijeku 

 
Klasa: 711-02/14-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-26 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Općinskog 
suda u Osijeku. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju sudaca porotnika 
za mladež Općinskog suda u Osijeku 

 
Klasa: 711-02/14-02/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-23 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u 
Osijeku. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
c) R J E Š E N J E 
 

o imenovanju sudaca porotnika 
Općinskog suda u Osijeku 

 
Klasa: 711-02/14-02/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-22 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 
 
TOČKA 24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA KAZALIŠNOG 

VIJEĆA HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Kazališnog vijeća 
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku te 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 prihvaćen većinom glasova (27 za, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Kazališnog 
vijeća Hrvatskog narodnog kazališta 

u Osijeku 
Klasa: 024-04/14-03/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 
 
TOČKA 25.a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

STOŽERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 

POMOĆNIKA U ZAPOVJEDNIŠTVU CIVILNE ZAŠTITE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjednik 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. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju članova 
Stožera zaštite i spašavanja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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a) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
članova Stožera zaštite i spašavanja 

Osječko-baranjske županije 
Klasa: 021-04/14-22/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju pomoćnika u 
Zapovjedništvu civilne zaštite. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju 
pomoćnika u Zapovjedništvu civilne zaštite 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 021-04/14-22/8 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 
 
TOČKA 26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA 

RADNIH TIJELA 
 a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 
 b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

POVJERENSTVA ZA PROVEDBU NACIONALNE POPULACIJSKE 
POLITIKE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
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 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 razrješenju i 
imenovanju člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju člana Županijskog 
povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 
Klasa: 021-04/14-22/10 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Povjerenstva za 
provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (29 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju člana 
Povjerenstva za provedbu Nacionalne 

populacijske politike na području 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/14-22/9 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 
 
 
 
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 16,45 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/14-02/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelj 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Vlado Koren 
 
 Željko Kovačević 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 388,56 minuta. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/113472759. 
 
 
Ovom zapisniku se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


