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Z A P I S N I K
12. SJEDNICE SKUPŠTINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-04/14-02/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
Osijek, 16. prosinca 2014.

ZAPISNIK
12. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 16. prosinca 2014. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,07 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Ivana Kovačević-Ivanišić i
2. Dalibor Kraljik.
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 Ivana
Kovačević-Ivanišić i Dalibor Kraljik.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Budući da je Dinko Huis podnio ostavku na vijećničku dužnost, a političke stranke s čije je kandidacijske
liste izabran odredile su Ivana Anušića za njegovog zamjenika, čime je preuzeo vijećničku dužnost, a o
čemu će vijećnici biti obaviješteni Izvješćem Mandatne komisije, predsjednik napominje da će izvršiti
prozivku s tako izmijenjene liste vijećnika.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
48 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2.
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7.
Stjepan Čuraj, 8. Krešimir Ćosić, 9. Mislav Ćurić, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12.
Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Domagoj Hajduković, 15. Zvonko Ibriks, 16. Srđan Igali, 17.
Goran Ilić, 18. Goran Ivanović, 19. Antun Kapraljević, 20. Marijana Kopljar, 21. Vlado Koren, 22. Ivana
Kovačević-Ivanišić, 23. mr.sc. Dalibor Kraljik, 24. Ante Kristić, 25. Stjepan Krznarić, 26. Boris
Ljubojević, 27. mr.sc. Igor Medić, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. Davor Mikulić, 31.
Hrvoje Pavković, 32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Sanja Rogoz-Šola,
36. Vinko Ručević, 37. Stjepan Sokol, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Miroslav Varga, 41.
Sanja Vargić, 42. Stjepan Viduka, 43. Mirta Vlahović, 44. Antun Vuković, 45. Ivan Zadravec, 46. Jurica
Žanić, 47. Zdravko Živković i 48. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Davorin Bubalović, 3. Željko Kovačević, 4. Dražen
Kušić, 5. mr.sc. Mladen Mikolčević, 6. Ante Raspudić i 7. Nevenka Redžep.
Sjednici je naknadno pristupio vijećnik Željko Kovačević.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik
župana Osječko-baranjske županije, 3. Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4.
Blagoja Jovanovski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 5. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik
Županije, 6. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 7. Ivana
Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 8. mr.sc.
Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 9.
Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 10. Ranko Radunović, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 11. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog
odjela za javne financije, 12. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 13. Snježana Staščik,
pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 14. Milica Šakota,
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 17.
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Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 18. Milan Kamenko, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela
za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 19. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 20. Gordana
Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 21. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog
odjela za javne financije, 22. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 23. Ljerka Ništ-Kokolari,
pomoćnica tajnika Županije, 24. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 25. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za
zajedničke poslove, 26. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske
županije, 27. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije,
28. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 29. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 30. Maja Feketić, načelnica Sektora za
fondove Europske unije Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, 31. Danko Fundurulja,
predstavnik izrađivača Studije predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom, 32.
Krešo Galić, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, 33. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije, 34. Ivo Grgić, tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske
županije, 35. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 36.
Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske županije, 37. Zvonimir Klobučar,
član Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 38. Gordan Matković,
ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske
županije, 39. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 40.
Zlatko Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 41. dr.sc. Stjepan
Ribić, predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 42.
Miroslav Sikora, ravnatelj Doma zdravlja Osijek, 43. Mate Soža, predstavnik izrađivača Studije
predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom, 44. Donna Šimatić, predsjednica
Županijskog savjeta mladih, 45. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 46.
Dario Džeko, Zavod za informatiku Osijek, 47. Damir Lajoš, viši savjetnik u Upravnom odjelu za
gospodarstvo i regionalni razvoj i 48. 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.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda koji je naknadno dopunjen točkom: Zahtjev za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom
Republike Hrvatske Zakona o gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna Državnog
proračuna za 2014. godinu.
Predsjednik predlaže da se ova točka razmatra kao 13. točka dnevnog reda, a postojeće točke 13. do 27.
postale bi točke 14. do 28.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog
reda, da ih podnesu.
Domagoj Hajduković napominje da ovo nije prvi put da materijali ne stižu na vrijeme i da vijećnici ne
dobivaju pisane odgovore koje su tražili te će Klub vijećnika SDP napustiti sjednicu kako bi izvršili
konzultacije i odlučili na koji će način nastaviti raditi u Županijskoj skupštini.
Potom su vijećnici SDP napustili sjednicu Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Vladimir Šišljagić i Goran Ilić.
Predsjednik moli Davora Brunčića, tajnika Županije da pojasni kako je to definirano Poslovnikom.
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Potom Davor Brunčić napominje da je materijal dostavljen iz Hrvatske zajednice županija temeljem
dogovora svih županija da to pitanje stave na dnevni red. Ističe da materijal nije vijećnicima podijeljen
na klupe nego je dostavljen naknadno te je još uvijek bilo dovoljno vremena da se prouči tako da su
sva nadležna radna tijela Skupštine razmotrila i očitovala se u odnosu na predmetni materijal pa je
slijedom toga, sukladno Poslovniku, ispunjen uvjet da se može o tome raspravljati i odlučivati.
Potom predsjednik određuje stanku od 10 minuta radi dogovora klubova vijećnika.
Nakon stanke nastavlja se s radom.
Predsjednik napominje da je na međustranačkom dogovoru, koji je održan bez nazočnosti vijećnika SDP,
rečeno da je takvih zahtjeva bilo i do sada i uvijek se rješavalo stankama i dogovorima.
Predsjednik konstatira da je sjednici Skupštine sada nazočno 40 od ukupno 55 vijećnika.
Budući da je sjednicu napustio ovjerovitelj zapisnika Dalibor Kraljik, predsjednik predlaže da se umjesto
njega izabere Ante Kristić.
Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (40 za).
Budući da nije bilo drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda, predsjednik poziva vijećnike da
se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda s navedenom dopunom točke 13., a postojeće
točke 13. do 27. postaju točke 14. do 28.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (37 za, 3 protiv) utvrđen
sljedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
5.
6.
7.
8.
a)
b)

RED

Izvješće Mandatne komisije
Usvajanje zapisnika 11. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za
2015. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za
2015. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za
2015. godinu
Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine
Proračun Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017.
godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
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9.
10.
11.a)
b)
12.a)
b)
13.
14.
15.a)
b)
16.a)
b)
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.a)
b)
c)
24.
25.
26.
27.
28.
a)
b)
c)

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
Zahtjev za pokretanje postupka ocjene suglasnosti s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o
gradnji, Zakona o prostornom uređenju i Izmjena i dopuna Državnog proračuna za 2014.
godinu
Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i
projekcije za 2016. i 2017. godinu
Izvještaj o provedbi Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske
županije 2011. - 2013.
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Zaključka o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u Programu "Kreditom do
uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" Ministarstva poduzetništva i obrta
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje
2007. - 2014. godine u 2013. godini
Procjena ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša za područje
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Statut Osnovne škole Satnica
Đakovačka, Satnica Đakovačka
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Osijek
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Beli
Manastir
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijenos prava vlasništva idealnog dijela
nekretnine u Osijeku, Drinska 8 s Doma zdravlja Osijek na Zavod za javno zdravstvo
Osječko-baranjske županije
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada
2014. godine
Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za javne službe
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječkobaranjske županije
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Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće.
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi
IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/14-03/9
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 počinje obnašati Ivan Anušić.
Predsjednik napominje da vijećnik Ivan Anušić nije nazočan na sjednici te će prisegu položiti naknadno.
TOČKA 2.

USVAJANJE ZAPISNIKA 11. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 11. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 11. sjednice na glasovanje te,
nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 11. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno (40 za).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 11. sjednice Vladu Korena i Željka Kovačevića 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 moli Župana da nastavi djelovati prema Ministarstvu poljoprivrede kako bi se što prije
omogućilo komercijalno vađenje pijeska iz Drave u Luci Tranzit u kojoj (prema zadnjim snimcima)
ima milijun kubika pijeska viška i koja će biti zatvorena u slučaju niskog vodostaja i trpjeti zbog toga
gubitke, a istodobno se pijesak uvozi iz Srbije.
Miroslav Varga postavlja pitanje u koliko upravnih odjela Osječko-baranjske županije se radi sa
strankama, koliko je stranaka u 2014. godini tražilo rješenje za svoj problem, koliko je uspješno
riješeno, a koliko je predmeta još u tijeku rješavanja. Traži podatke koliko je zaposlenika bilo u
upravnim tijelima Županije na početku godine i 31. prosinca 2014. Također traži podatke o nazočnosti
vijećnika na sjednicama Županijske skupštine, poimenično.
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Ivica Čeme predlaže da se svim vijećnicima Županijske skupštine nabave prijenosna računala (tableti)
kako bi se materijali za sjednice Skupštine dostavljali u elektroničkom obliku i na taj način postigla
ušteda.
Ivan Zadravec postavlja pitanje kakva je situacija u Općoj županijskoj bolnici Našice koja je trenutno
u postupku sanacije, a u kojoj je Osječko-baranjska županija prethodnih godina, dok je njome
upravljala, uložila desetke milijuna kuna. Nadalje, u svezi informacije iz nadležnog Ministarstva o
10% goriva loše kvalitete na benzinskim postajama u Republici Hrvatskoj, a s obzirom na podatak da
se jedna takva postaja nalazi u Osijeku, moli da Župan zatraži podatke koja je to benzinska postaja i
ima li ih još na području Osječko-baranjske županije.
Gordana Puđa napominje da je Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje potpisala ugovor s
Osječko-baranjskom županijom o provedbi Jamstvenog fonda za prerađivačku industriju i inovaciju u
prerađivačkoj industriji za 2014. godinu, te moli Župana da informira o tome.
Stjepan Sokol postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja nastavno-športske-dvorane Ugostiteljskoturističke škole u Osijeku.
Sanja Rogoz-Šola, vezano za ponovno otvaranje rodilišta u Đakovu, postavlja pitanje je li Županija u
Proračunu za 2015. godinu osigurala sredstva za ulaganje u obnavljanje prostora, nabavku
medicinsko-tehničke opreme i obuku zdravstvenih djelatnika odnosno planira li se uopće otvaranje
rodilišta.
Željko Franjić postavlja pitanje Županu kolike su sveukupne štete od elementarnih nepogoda u ovoj
godini na području naše Županije, a kolike su u poljoprivredi.
Jurica Žanić moli Župana da izvijesti koji su zaključci s tematske sjednice Odbora za turizam
Hrvatskog sabora održane 4. prosinca 2014. godine u Baranji, a u svezi razvoja ruralnog turizma u
Republici Hrvatskoj.
Stjepan Čuraj, u svezi predmeta u postupku legalizacije Osječko-baranjske županije s obzirom da je
Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada preuzela rješavanje određenog broja predmeta,
postavlja pitanje u kojoj je to fazi, koliko ih je riješeno, koliko je riješeno u našoj Županiji te na kojem
smo mjestu prema broju odnosno postotku riješenih predmeta u usporedbi s ostalim županijama.
Nadalje, pita zašto u Proračunu Županije za 2015. godinu nisu osigurana sredstva za povećanje
naknade za novorođenu djecu s područja Županije.
Zvonko Ibriks napominje da je početkom prosinca ove godine donesen novi Zakon o regionalnom
razvoju Republike Hrvatske koji omogućuje udruživanje više razvojnih strategija nekoliko jedinica
lokalne i područne samouprave te, s obzirom da Slavonija kao jedna prirodna cjelina, regija, dijeli
puno toga zajedničkog, pogotovo vezano uz poljoprivredu, zanima ga je li Župan poduzeo korake da
se zajedničkim nastupom s više županija pokušaju uskladiti razvojne strategije za našu i susjedne
županije.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Ivica Čeme, Stjepan Čuraj, Sanja Rogoz-Šola, Željko
Franjić i Miroslav Varga.
Ivica Čeme napominje da ne vidi razlog da se njegov prijedlog o nabavi prijenosnih računala tableta za
sve vijećnike ne prihvati jer bi se na taj način postigla ušteda.
Stjepan Čuraj pojašnjava vezano za naknadu za novorođenu djecu da je njegov prijedlog da se iznos
od 1.350.000,00 kuna poveća na 2.700.000,00 kuna.

6

Sanja Rogoz-Šola napominje da nije zadovoljna odgovorom na postavljeno pitanje u svezi rodilišta u
Đakovu, te pita kako to da Osječko-baranjska županija od 2009. godine do sada nije iznašla sredstva
za ponovno otvaranje rodilišta u Đakovu dok je Splitsko-dalmatinska županija iznašla sredstva za
otvaranje tri rodilišta.
Željko Franjić izražava svoje neslaganje vezano za informaciju da se nalaz inspekcijskog nadzora
Ministarstva gospodarstva koji se odnosi na kvalitetu goriva na benzinskim postajama ne smije
objaviti.
Miroslav Varga pita u čemu je prepreka da se vijećnicima koji žele materijale dobiti u digitalnom
obliku to i ne omogući.
Odgovore na postavljena dopunska pitanja vijećnika dao je župan Vladimir Šišljagić.
Potom predsjednik predlaže da se pisani odgovori na postavljena pitanja vijećnika dostavljaju svim
vijećnicima, a ne samo vijećnicima koji su zatražili odgovore.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Sjednici je pristupio vijećnik Željko Kovačević.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 4.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. 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, te Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije i Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske
županije.
Programe javnih potreba je predložio Župan.
Prijedloge programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o
zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Miroslav Varga, Goran Ivanović i
Vladimir Šišljagić.
Stjepan Čuraj, u ime Kluba HNS, podnosi sljedeće amandmane:
na Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu, kojim predlaže izmjenu točke IV. stavak 1. alineja 15. Programa tako
da se mijenja iznos od 1.350.000,00 kuna u 2.700.000,00 kuna za jednokratne pomoći obiteljima
novorođene djece s područja Županije;
na Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za
2015. godinu, kojim predlaže izmjenu točke XVII. stavak 1. Programa tako da se mijenja
iznos od "2%" u "4%" za subvencioniranje kamate Županije po projektu "Studentski krediti".
Predsjednik napominje da drugi amandman kojeg je podnio vijećnik Stjepan Čuraj nije predmet ove
točke dnevnog reda.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenom amandmanu.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podneseni amandman.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na
području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 510-01/14-01/66
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
Predsjednik daje na glasovanje amandman na Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu kojeg je podnio Stjepan Čuraj.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (3 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu

Klasa: 550-01/14-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

PROGRAM
javnih potreba u školstvu na
području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 602-01/14-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu

Klasa: 612-01/14-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u sportu na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu

Klasa: 620-01/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 14
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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f)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Klasa: 612-01/14-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 5.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG SAVJETA
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Jurica Žanić.
Predsjednik daje prijedlog da Skupština odobri Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta
mladih na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (37 za, 3 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa
rada i Financijskog plana Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 402-01/14-01/77
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 6.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan, Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
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Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Program rada i Financijski plan
Vatrogasne zajednice.
Nakon glasovanja predsjednik napominje da su Program rada i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni
(43 za), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa rada
i Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 214-01/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 7.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2015.
GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja, Županijski savjet mladih i Odbor za prosvjetu, kulturu i
znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Vinko Ručević, Vladimir Šišljagić, Stjepan Čuraj i
Snježana Staščik.
Vinko Ručević, u ime Kluba HNS, podnosi amandman na Prijedlog Odluke o sufinanciranju
međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u
razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine, kojim se predlaže izmjena članka 3. Odluke tako da se mijenja
iznos od "5%" u "10%".
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podneseni amandman.
Predsjednik daje na glasovanje amandman koji je podnio Vinko Ručević.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (14 za).
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 KU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije u razdoblju
siječanj - lipanj 2015. godine
Klasa: 602-03/14-01/59
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
TOČKA 8.
a)
b)

PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2016. I 2017. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za javne financije.
Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna predložio je Župan.
Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna razmatrala je Komisija za financije i imovinskopravna pitanja, a Prijedlog 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: Ivica Čeme, Stjepan Čuraj, Zvonko Ibriks, Goran Ilić,
Miroslav Varga, Leon Žulj, Antun Kapraljević i Vladimir Šišljagić.
Ivica Čeme podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu:
u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3007 Sakralni objekti mijenjaju se iznosi na
stavkama kako slijedi: iza Programa K 3007 01 Kapitalne donacije sakralnim objektima dodaje se
Program K 3007 02 Kapitalna donacija za obnovu crkve svetog Antuna Padovanskog u Našicama
u koloni 6 s iznosom od 100.000,00 kuna, a Program K 3007 01 zamjenjuje se iznosom od
500.000,00 kuna u koloni 6;
u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3020 Kapitalna ulaganja u infrastrukturu na
području Osječko-baranjske županije mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: iza Programa
K 3020 02 Izrada, poboljšanje ili proširenje infrastrukture dodaje se Program K 3020 021
Izgradnja parkirališta bolnice i Doma zdravlja u Našicama, ulaz iz Zagrebačke ulice, u koloni 6 s
iznosom od 100.000,00 kuna, a Program 3020 02 zamjenjuje se iznosom od 5.900.000,00 kuna u
koloni 6;
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u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3020 Kapitalna ulaganja u infrastrukturu na
području Osječko-baranjske županije mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: iza Projekta K
3020 02 Izrada, poboljšanje ili proširenje infrastrukture dodaje se Program K 3020 022
Rekonstrukcija ceste u ulici Kralja Zvonimira u Našicama u koloni 6 s iznosom od 400.000,00
kuna, a Program 3020 02 zamjenjuje se iznosom od 5.600.000,00 kuna u koloni 6:
u Razdjelu 006 Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Glava 006 01
Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, u Programu 6003 Zaštita okoliša i
prirode mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: iza Programa A 6003 03 Sanacija nelegalnih
odlagališta otpada po inspekcijskom nadzoru dodaje se Program K 6003 05 Odlagalište
komunalnog otpada Pepelane: Sanacija i zatvaranje - I. faza u koloni 6 s iznosom od 200.000,00
kuna, a Program K 6003 02 zamjenjuje se iznosom od 2.450.000,00 kuna u koloni 6;
u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3020 Kapitalna ulaganja u infrastrukturu na
području Osječko-baranjske županije mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: iza Programa
K 3020 03 Kapitalna ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života
stanovnika dodaje se Program 3020 031 Dovršetak izgradnje kuće oproštaja u Martinu u koloni 6
s iznosom od 200.000,00 kuna, a Program 3020 03 zamjenjuje se iznosom od 5.300.000,00 kuna
u koloni 6.

Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podnesene amandmane.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Antun Kapraljević.
Vijećnik Ivica Čeme traži da se Skupština izjasni o njegovim amandmanima.
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Izgradnja parkirališta bolnice i Doma zdravlja u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Rekonstrukcija ceste u ulici Kralja Zvonimira u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Kapitalna donacija za obnovu crkve sv. Antuna Padovanskog
u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (9 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Dovršetak izgradnje kuće oproštaja u Martinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (7 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Odlagalište komunalnog otpada Pepelane: Sanacija i
zatvaranje - I. faza.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i
projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna i projekcija prihvaćen većinom
glasova (29 za, 9 protiv), te je Skupština donijela
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a)

PRORAČUN
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Klasa: 400-06/14-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-14-8
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za
2015. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 9
protiv), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 400-06/14-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-14-9
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 9.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (21 za, 9
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2015. godini
Klasa: 550-01/14-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA
ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2015. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (22 za, 9
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Klasa: 550-01/14-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
TOČKA 11.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U
2015. GODINI
PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH
ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. 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.
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Odluke je predložio Župan.
Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (22 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 602-02/14-01/29
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (21 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i
učeničkih domova na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 602-03/14-01/60
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 12.a)

b)

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
IMOVINE
I
DODATNA
ULAGANJA
NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2015. GODINI
PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE
TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH OBJEKATA
U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2015. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
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Planove je predložio Župan.
Prijedloge planova su razmatrali Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu,
kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (22 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 602-01/14-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (20 za, 8
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini

Klasa: 602-01/14-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 13.

ZAHTJEV ZA POKRETANJE POSTUPKA OCJENE SUGLASNOSTI S
USTAVOM REPUBLIKE HRVATSKE ZAKONA O GRADNJI, ZAKONA O
PROSTORNOM UREĐENJU I IZMJENA I DOPUNA DRŽAVNOG
PRORAČUNA ZA 2014. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili u sklopu materijala za sjednicu.
Zaključak je predložio Župan.
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Prijedlog su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna
pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o pokretanju postupka ocjene suglasnosti
s Ustavom Republike Hrvatske Zakona o
gradnji, Zakona o prostornom uređenju i
Izmjena i dopuna Državnog proračuna
za 2014. godinu
Klasa: 011-04/14-02/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 14.

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u Upravi
za ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Savjet za sigurnost
prometa na cestama, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za gospodarska
pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
stanju i problematici građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/14-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
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TOČKA 15.a)
b)

PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2015. GODINI
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2016. I
2017. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Prijedlog Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u
Izvješću o zaključcima radnih tijela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim
mišljenjem ocijeni prihvatljivim predloženi Plan.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (31 za), te je Skupština
Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta na području Osječko-baranjske
županije u 2015. godini

Klasa: 340-01/14-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog
plana.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (34 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
i projekcije za 2016. i 2017. godinu

Klasa: 340-01/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
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TOČKA 16.a)
b)

IZVJEŠTAJ O PROVEDBI ŽUPANIJSKE RAZVOJNE STRATEGIJE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA ŽUPANIJSKE
RAZVOJNE STRATEGIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2011. 2013.

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek.
Izvještaj i Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije razmatrali su: Župan i
nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Izvještaj o provedbi Županijske razvojne
strategije Osječko-baranjske županije.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvještaj jednoglasno prihvaćen (35 za), te je Skupština
Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvještaja o
provedbi Županijske razvojne strategije
Osječko-baranjske županije

Klasa: 302-01/14-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (35 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o produljenju važenja Županijske
razvojne strategije Osječkobaranjske županije 2011. - 2013.

Klasa: 302-01/14-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 17.

PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Programa primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
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Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja 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 Prijedlog Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (26 za, 9
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
PROGRAM
poticanja poduzetništva Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Klasa: 302-01/14-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
TOČKA 18.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O SUDJELOVANJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U PROGRAMU "KREDITOM DO USPJEHA 2014.", MJERA 1.
"KREDITOM
DO
KONKURENTNOSTI"
MINISTARSTVA
PODUZETNIŠTVA I OBRTA

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrale Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja 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 Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (36 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o sudjelovanju Osječko-baranjske županije
u Programu "Kreditom do uspjeha 2014.",
Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti"
Ministarstva poduzetništva i obrta
Klasa: 403-01/14-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
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TOČKA 19.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2007. - 2014. GODINE
U 2013. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrale 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.
Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode
najavljuje da će predstavnici Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost i predstavnici izrađivača Studije predizvodljivosti predstaviti koncept uspostave Regionalnog
centra za gospodarenje otpadom na Orlovnjaku.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Potom Maja Feketić, načelnica Sektora za fondove Europske unije Fonda za zaštitu okoliša i
energetsku učinkovitost, Danko Fundurulja i Mate Soža, predstavnici izrađivača Studije
predizvodljivosti za uspostavu sustava gospodarenja otpadom predstavljaju koncept uspostave
Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Željko Kovačević, Danko Fundurulja, Maja Feketić i
Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za,
8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom u
Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje
2007. - 2014. godine u 2013. godini
Klasa: 351-01/14-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 20.

PROCJENA UGROŽENOSTI STANOVNIŠTVA, MATERIJALNIH I
KULTURNIH DOBARA I OKOLIŠA ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj 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.
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Procjenu ugroženosti je predložio Župan, a razmatrao ju je Stožer zaštite i spašavanja.
Zaključak Stožera vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Procjenu ugroženosti na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Procjena ugroženosti jednoglasno prihvaćena (34 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o donošenju Procjene ugroženosti
stanovništva, materijalnih i kulturnih
dobara i okoliša za područje
Osječko-baranjske županije
Klasa: 810-01/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 21.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Provedbeni plan je predložio Župan.
Prijedlog Provedbenog plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Provedbenog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Provedbenog plana jednoglasno prihvaćen (34
za), te je Skupština Županije donijela
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 214-01/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Provedbeni plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
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TOČKA 22.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
STATUT OSNOVNE ŠKOLE SATNICA ĐAKOVAČKA

Predsjedatelj 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, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola i Davor Brunčić.
Predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (27 za, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Statut Osnovne škole Satnica Đakovačka,
Satnica Đakovačka
Klasa: 602-02/14-01/30
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
TOČKA 23.a)
b)
c)

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE OSIJEK
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ĐAKOVO
PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA STATUT
DOMA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE BELI MANASTIR

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o sve tri 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.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke je predložio Župan.
Prijedloge zaključaka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju
suglasnosti na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Osijek.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (27 za, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Osijek

Klasa: 024-04/14-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i
nemoćne osobe Đakovo.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (27 za, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Đakovo

Klasa: 024-04/14-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Statut Doma za starije i
nemoćne osobe Beli Manastir.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (27 za, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Statut
Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir

Klasa: 024-04/14-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 24.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
IZMJENI STATUTA DOMA ZDRAVLJA OSIJEK

Predsjedatelj 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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Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (26 za,
6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Odluku o
izmjeni Statuta Doma zdravlja Osijek
Klasa: 024-04/14-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-14-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
TOČKA 25.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA PRIJENOS
PRAVA VLASNIŠTVA IDEALNOG DIJELA NEKRETNINE U OSIJEKU,
DRINSKA 8 S DOMA ZDRAVLJA OSIJEK NA ZAVOD ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (34 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na prijenos
prava vlasništva idealnog dijela
nekretnine u Osijeku, Drinska 8 s Doma
zdravlja Osijek na Zavod za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije
Klasa: 947-01/14-01/42
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
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TOČKA 26.

INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
LISTOPADA DO 31. LISTOPADA 2014. GODINE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Informaciju je predložio Župan, a razmatrala ju je 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 Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (27 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu za razdoblje
od 1. listopada do 31. listopada 2014. godine
Klasa: 400-06/14-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-14-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
TOČKA 27.

PRIJEDLOG PLANA RADA
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

SKUPŠTINE

OSJEČKO-BARANJSKE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine predlažu Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te
donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
Prijedlog Plana su razmatrali: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima
radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Sanja Rogoz-Šola.
Sanja Rogoz-Šola predlaže da se u Plan rada Skupštine za 2015. godinu uvrsti tema: Informacija o stanju i
problematici skrbi o hrvatskim braniteljima na području Osječko-baranjske županije.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Predsjednik napominje da će podneseni prijedlog biti naknadno sagledan.
Predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (36 za), te je
Skupština Županije donijela
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PLAN RADA
Skupštine Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 021-04/14-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-14-23
(Plan rada prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
TOČKA 28.
a)
b)
c)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANOVA
RADNIH TIJELA
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
KOMISIJE ZA JAVNE SLUŽBE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB 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 Komisije za javne službe.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (36 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Komisije za javne službe

Klasa: 021-04/14-22/11
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za sigurnost
prometa na cestama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (36 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Savjeta za sigurnost prometa na cestama
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/14-22/12
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)

28

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu
skrb.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (36 za), te je
Skupština Županije donijela
c)

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
člana Savjeta za socijalnu skrb
Osječko-baranjske županije

Klasa: 021-04/14-22/13
Urbroj: 2158/1-01-01-14-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,41 sati.

Klasa: 021-04/14-02/6
Urbroj: 2158/1-01-01-14-6

Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelji:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik
Goran Ivanović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Ivana Kovačević-Ivanišić
Ante Kristić

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 332,01 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: https://vimeo.com/119328314.
Ovom zapisniku se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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