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Temeljem članka 35b. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.) i članka 
55b. stavak 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 
8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije podnosi 
 
 
 
 

IZVJEŠĆE O RADU 
u razdoblju 

od 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine 
 
 
 
I. PRISTUP 
 
1. Temeljna određenja 
 

Promjena koncepcije upravljanja u jedinicama  lokalne i područne samouprave suština je 
reforme teritorijalne samouprave oblikovane izmjenom Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) 
samoupravi 2007. godine. Te se promjene u bitnome ogledaju u: 
- promjeni koncepta izvršne vlasti zamjenom kolegijalnog izvršnog tijela (poglavarstva) 

inokosnom (županom, gradonačelnikom, načelnikom), 
- promjeni načina izbora izvršnog tijela zamjenom izbora od strane predstavničkog tijela 

neposrednim izborom od strane građana, 
- promjeni odnosa između predstavničkog i izvršnog tijela koji slijedi iz činjenice da izvršno 

tijelo više ne proizlazi iz predstavničkog. 
 

Izbori provedeni u svibnju 2009. godine označili su početak funkcioniranja sustava lokalne i 
područne samouprave u reformiranim uvjetima. 
 

Činjenica da župana, gradonačelnika i načelnika više ne bira predstavničko tijelo, mijenja 
odnose između njih, ali ne otklanja odnos odgovornosti izvršnog prema predstavničkom tijelu, koje, 
doduše, više nema instrumente sankcioniranja te odgovornosti. U tom smislu, prema zakonskom 
određenju (članak 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi) općinski načelnik, 
gradonačelnik, odnosno župan dva puta godišnje podnosi polugodišnja izvješća o svom radu 
predstavničkom tijelu, s tim da predstavničko tijelo može pored tih izvješća tražiti i izvješća o 
pojedinim pitanjima iz njegovog djelokruga sukladno odredbama statuta jedinice lokalne, odnosno 
područne (regionalne) samouprave. 

 
 Zakon nije odredio sadržaj tog izvješća, tako da je praksi prepustio oblikovanje njegova 
sadržaja i metodologije izlaganja. Pristupno, stoga, valja naglasiti da će ovo i iduća polugodišnja 
izvješća biti oblikovana istovjetnom metodologijom izlaganja i to iz dva razloga. Prvo, izvješća treba 
oblikovati na identičan način radi omogućavanja uspoređivanja s prethodnim razdobljem opisanim u 
prethodnim izvješćima. Drugo, prema shvaćanju podnositelja Izvješća, nije riječ o izvješću o 
djelovanju samo Župana, kao osobe, kao izabranog dužnosnika, već o izvješću o funkcioniranju 
izvršne vlasti koju čine župan (kao pravni institut) sa svojim zamjenicima, radnim tijelima koje je u 
ostvarivanju svojih nadležnosti formirao te upravnih tijela kao poluga kojima se izvršna vlast koristi u 
provođenju utvrđene politike. Iz ovog razloga izvješća su pisana u trećem, a ne prvom licu jednine.  
 

No, uvodno valja upozoriti da ono nema funkciju, niti može zamijeniti izvješća o stanju u 
pojedinim područjima i djelatnostima na području Županije. Tome su namijenjena posebna izvješća 
čiju pripremu i podnošenje župan osigurava u rokovima utvrđenim Planom rada Skupštine odnosno 
ovisno o potrebama koje se tijekom promatranog razdoblja ukažu. U konačnici, neovisno o ovoj 
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obvezi podnošenja cjelovitog polugodišnjeg izvješća, o djelovanju izvršnog i upravnih tijela Skupština 
je tijekom izvještajnog razdoblja izvješćivana informacijama o stanju u određenom području 
djelovanja, neposrednom komunikacijom sa županom u okviru "aktualnog sata" sjednica Skupštine te 
sustava informiranja Županije koju čine "Županijska kronika" i internetske stranice Županije. 

 
Ovim su dokumentom kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni relevantni podaci odnosno 

informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Osječko-baranjske županije, koji proizlaze iz 
djelokruga poslova izvršnog tijela Županije. U odnosu na njegov sadržaj i metodologiju oblikovanja 
nužno je imati u vidu činjenicu da određeno polugodišnje razdoblje nije moguće promatrati izvan 
konteksta tijeka vremena kojeg je dio, budući da prikaz aktivnosti u izvještajnom razdoblju bez 
uvodnih napomena koje prethode određenoj aktivnosti i naznaka onoga što slijedi, ne omogućava 
spoznaju o smislu i kvaliteti poduzetih radnji. 
 
 
2. Pravni okvir djelokruga rada župana 
 

Djelokrug i nadležnosti župana temeljno su uređeni Zakonom o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 
150/11. i 144/12.). Prema njemu, župan je zakonski zastupnik i izvršno tijelo Županije, izabran na 
neposrednim izborima sukladno posebnom zakonu. Svoju dužnost župan obavlja profesionalno. Iz 
odredbi ovog Zakona proizlazi djelokrug njegova rada prema kojem župan osobito: 

- zastupa županiju (članak 42. stavak 1.) 
- obavlja izvršne poslove u županiji (članak 44.) 
- priprema prijedloge općih akata (članak 48. stavak 1. točka 1.) 
- izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata predstavničkog tijela (članak 48. stavak 1. točka 

2.) na način i u postupku propisanom statutom jedinice područne (regionalne) samouprave 
(članak 74.) 

- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice područne (regionalne) 
samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom i statutom (članak 
48. stavak 1. točka 4.) 

- odlučuje o stjecanju i otuđivanju pokretnina i nekretnina jedinice područne (regionalne) 
samouprave čija pojedinačna vrijednost ne prelazi 0,5% iznosa prihoda bez primitaka 
ostvarenih u godini koja prethodi godini u kojoj se odlučuje o stjecanju i otuđivanju 
pokretnina i nekretnina, odnosno raspolaganju ostalom imovinom. Ako je taj iznos veći od 
1.000.000,00 kuna, općinski načelnik, gradonačelnik odnosno župan može odlučivati najviše 
do 1.000.000,00 kuna, a ako je taj iznos manji od 70.000,00 kuna, tada može odlučivati 
najviše do 70.000,00 kuna. Stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje 
ostalom imovinom mora biti planirano u proračunu jedinice i provedeno u skladu sa zakonom. 
(članak 48. stavak 1. točka 5. u svezi sa stavkom 2.) 

- imenuje i razrješuje predstavnike jedinice lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave 
u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba, osim ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno, 
 
U odnosu na upravna tijela župan: 

- usmjerava djelovanje upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u obavljanju 
poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga (članak 48. stavak 1. točka 3.) 

- nadzire rad i zakonitost rada upravnih tijela jedinice područne (regionalne) samouprave u 
obavljanju poslova iz njihovog samoupravnog djelokruga (članak 48. stavak 1. točka 3. i 
članak 74.) 

- temeljem javnog natječaja imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela (članak 53a. stavak 
1. i stavak 3.) 

- odlučuje o drugim pravima, obvezama, odgovornostima i drugim pitanjima u svezi s radom 
pročelnika koja nisu uređena tim Zakonom, u skladu s odredbama zakona kojima se uređuje 
radni odnos službenika i namještenika u tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave (članak 53a. stavak 1., 2. i 4.) 
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Njegove nadležnosti u odnosu na upravu bliže su uređene Zakonom o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 86/08. i 61/11.). 
Nizom propisa županu su u nadležnost stavljeni i poslovi koji po naravi pripadaju izvršnoj vlasti. 
 
 Člankom 55a. Statuta Osječko-baranjske županije utvrđen je djelokrug rada i nadležnosti 
župana Osječko-baranjske županije koji obuhvaća njegovo pravo i obvezu da: 

- osigurava pripremu prijedloga općih i drugih akata te ih predlaže Skupštini na raspravu i 
donošenje, 

- izvršava odnosno osigurava izvršavanje akata Skupštine, 
- uređuje određena pitanja za čije je uređenje propisima ili odlukama Skupštine ovlašten, 
- prati i razmatra stanje u područjima iz djelokruga rada Županije, te predlaže i potiče 

poduzimanje mjera i aktivnosti unaprjeđenja tog stanja, 
- uređuje unutarnji ustroj i način rada upravnih tijela koja obavljaju poslove iz samoupravnog 

djelokruga Županije, 
- usklađuje i usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz samoupravnog 

djelokruga te nadzire njihov rad, 
- organizira razvoj i funkcioniranje županijskog informacijskog sustava, 
- upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Županije u granicama utvrđenim propisima 

i Statutom, 
- odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Županije i raspolaganju ostalom 

imovinom do vrijednosti i pod uvjetima utvrđenim zakonom, 
- priprema i Skupštini predlaže programe javnih potreba i Proračun Županije te upravlja 

prihodima i rashodima planiranim Proračunom Županije, 
- nadzire financijsko, materijalno i računovodstveno poslovanje korisnika proračuna, 
- utvrđuje kriterije i uređuje način preuzimanja pokroviteljstva nad akcijama i manifestacijama, 
- osniva radna tijela, određuje njihov djelokrug, sastav i način rada te imenuje njihove članove, 
- imenuje i razrješuje pročelnike upravnih tijela, 
- imenuje i razrješuje predstavnike Županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i 

drugih pravnih osoba čiji je su/osnivač, su/vlasnik odnosno član Županija, ako posebnim 
zakonom nije drugačije određeno, 

- imenuje i razrješuje i druge osobe prema odredbama posebnih propisa i općih akata Skupštine, 
- obavlja i druge povjerene mu poslove odnosno poslove predviđene propisima, Statutom i 

aktima Skupštine, 
- obavlja i druge poslove iz djelokruga Županije za koje nije utvrđena nadležnost drugih tijela. 

 
Prema zakonskoj i statutarnoj odredbi, župan može obavljanje određenih poslova iz svog 

djelokruga povjeriti zamjeniku u skladu sa statutom, u kojem slučaju mu ne prestaje odgovornost za 
obavljanje tih poslova. 
 
 
3. Primopredaja izvršnih ovlasti 
 u Osječko-baranjskoj županiji 
 
 Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o postupku primopredaje vlasti ("Narodne novine" 
broj 17/07.) pravila postupka primopredaje izvršne vlasti na državnoj razini proširio je i na jedinice 
lokalne i područne (regionalne) samouprave. 
 
 Postupajući sukladno tome, pripremljeno je pisano izvješće koje je dotadašnji župan dužan u 
postupku primopredaje predati novoizabranom županu. Uz informacije o planiranim projektima, 
mjerama i drugim planiranim aktivnostima, o započetim, a nedovršenim projektima, mjerama i drugim 
započetim, a nedovršenim aktivnostima te preuzetim, a nepodmirenim obvezama Županije, u tom je 
Izvješću sveobuhvatno opisano stanje u Županiji zatečeno prilikom primopredaje izvršnih ovlasti 
između dotadašnjeg i novoizabranoga župana. Tim su dokumentom kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni 
relevantni podaci odnosno informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Osječko-baranjske 
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županije, koji proizlaze iz djelokruga poslova izvršnog tijela Županije, sadržane u prilozima koji čine 
sastavni dio toga Izvješća. 
 

Budući da je na provedenim izborima dr.sc. Vladimir Šišljagić ponovo izabran na ovu 
dužnost, to je primopredaja dužnosti zamijenjena svečanošću obilježavanja preuzimanja nove dužnosti 
(prema Zakonu o lokalnim izborima, prvog radnog dana koji slijedi danu objave konačnih rezultata 
izbora) 11. lipnja 2013. godine. 
 

Pripremljeno Izvješće, čija je funkcija upoznavanje novoizabranog župana sa stanjem stvari, 
tako je ostala samo polazna osnova u daljnjim analizama stanja te pripremi prijedloga njegovog 
unaprjeđenja. 
 
 
 
II. METODOLOGIJA RADA ŽUPANA 
 
1. Priprema i donošenje odluka 
 

Odlučivanje župana kao individualnog izvršnog tijela umjesto kolegijalnog tijela omogućava 
uspješnije prilagođavanje potrebama i brže reagiranje na njih. Župan može odluke donositi u svakom 
trenutku. Međutim, nužno je otkloniti opasnosti nedostatne pripremljenosti odluka te stvoriti uvjete za 
donošenje zakonitih, stručno utemeljenih i kvalitetnih odluka. Otuda je bilo nužno izgraditi 
prilagođeni sustav koji uključuje postupak prethodne pripreme i razmatranja sličan onome 
primijenjenom pri odlučivanju Poglavarstva. Iskustva te metodologije pripreme i odlučivanja tijela 
Osječko-baranjske županije su se do sada pokazivala kvalitetnim i uspješnim. 
 
 Na tim polaznim osnovama osigurana je stručna priprema materijala, prethodno razmatranje 
od strane brojnih stručnih radnih tijela koje je osnovao župan, prethodno konzultiranje sa 
predstavnicima stručnih i upravnih institucija izvan županijskog sustava te odlučivanje na sastancima, 
najčešće sa županovim zamjenicima i kolegijem pročelnika upravnih tijela uz nazočnost i obrazloženje 
predlagatelja akata, u formi koja jamči stručnu utemeljenost i zakonitost donesenih odluka te 
dokumentiranost cjelokupnog postupka. 
 
 Zadržavajući već ustaljenu metodologiju pripreme i odlučivanja kojom se osigurava stručna 
priprema materijala, prethodno razmatranje od strane brojnih stručnih radnih tijela, prethodno 
konzultiranje s predstavnicima stručnih i upravnih institucija izvan županijskog sustava te odlučivanje 
na sastancima, najčešće sa županovim zamjenicima i kolegijem pročelnika županijskih upravnih tijela 
uz nazočnost i obrazloženje predlagatelja akata, u formi koja jamči stručnu utemeljenost i zakonitost 
donesenih odluka te dokumentiranost cjelokupnog postupka, Župan je sazivao i održavao sastanke radi 
razmatranja materijala i pripremljenih prijedloga prema ukazanoj potrebi. Župan je počevši od 
preuzimanja dužnosti 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine održao ukupno 60 sastanaka s 
pročelnicima, predlagateljima i drugim izvjestiteljima, radi razmatranja pripremljenih nacrta odnosno 
prijedloga akata i različitih drugih materijala: informacija, izvješća i sl. Na tim je sastancima razmotrio 
ukupno 663 točke dnevnog reda te donio 817 akata (560 rješenja, 239 zaključaka, 13 planova, 4 
pravilnika i 1 naredbu). 
 

Od 817 akata koje je Župan donio od preuzimanja dužnosti do kraja 2013. godine, 130 akata 
uputio je Skupštini na razmatranje (v. toč. II/4.), a 687 akata je u njegovoj neposrednoj nadležnosti. 
 

Najveći broj akata iz neposredne nadležnosti župana odnosi se na raspodjelu i odobrenja 
financijskih sredstava, pomoći odnosno dodjelu potpora iz Proračuna i to: udrugama 196 (proisteklim 
iz Domovinskog rata 35, iz područja zdravstvene i socijalne skrbi 29, športskim 25, udrugama iz 
područja kulture 17, lovačkim društvima 14, vatrogasnim društvima 12, umirovljenika 8, udrugama 
mladih i za mlade 4, udrugama žena 4, ekološkim udrugama 4, udrugama nacionalnih manjina 4, 
humanitarnim 3, te ostalim udrugama 37), zatim fizičkim osobama 46 (od kojih je jedno zajedničko 
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rješenje), vjerskim zajednicama 44, odgojno-obrazovnim ustanovama i za edukacije (najvećim dijelom 
nezaposlenima) 25, jedinicama lokalne samouprave 24 (od kojih je 17 zajedničkih rješenja), vijećima i 
predstavnicima nacionalnih manjina 7, zadrugama 3 i 11 odobrenja sredstava za različite druge 
namjene. Osim navedenih, posebno treba izdvojiti 58 različitih rješenja o dodjeli sredstava, potpora i 
pomoći u gospodarstvu, od kojih se najveći broj akata odnosi na poljoprivredu i ruralni razvoj (43 
sudionicima i organizatorima manifestacija od značaja za razvoj poljoprivrede, očuvanje tradicijske i 
kulturne baštine, promidžbu turizma i razvoj poduzetništva), zatim pravnim osobama čiji je su/osnivač 
odnosno su/vlasnik Osječko baranjska Županija (10), te drugim trgovačkim društvima odnosno 
poduzetnicima (5). Nadalje, je doneseno još 15 financijskih rješenja, koja se odnose na: otvaranje 
računa za posebne namjene (3), izmjenu namjene sredstava u Proračunu (3), raspored sredstava za 
stipendiranje (3), prijenos opreme iz Projekta Wine Tour, utvrđivanje fonda nagrada za najbolju 
poduzetničku ideju, odlučivanje o dobiti ljekarničkih ustanova i dr. financijska pitanja (3) te 11 
različitih drugih rješenja, koja se odnose na: proglašenje elementarne nepogode (4), davanje koncesije 
za obavljanje zdravstvenih djelatnosti (3), utvrđivanje liste i odlučivanje o žalbama u postupku dodjela 
stipendija (3) i odabir najpovoljnije ponude za zakup krovnih površina zgrada javnih namjena radi 
postavljanja fotonaponskih sustava. 
 

Nadalje, Župan je u izvještajnom razdoblju, osim 3 izmjene Plana nabave, donio i 55 akata u 
postupcima javne nabave, od kojih se: 15 rješenja odnosi na pokretanje postupka javne nabave, 39 na 
odabir najpovoljnije ponude, a doneseno je i 1 rješenje o poništenju postupka javne nabave male 
vrijednosti digitalnih RTG uređaja ortopanatomograma. Pri tome je u postupcima javne nabave velike 
vrijednosti doneseno 3 rješenja (1 koje se odnosi na pripremu i provedbu postupka i 2 na odabir 
najpovoljnije ponude), i to rješenja o pripremi i provedbi te odabiru najpovoljnije ponude u postupku 
javne nabave digitalnih RTG uređaja, kao i rješenja o odabiru najpovoljnije ponude u postupku javne 
nabave prijevoza učenika. U postupcima nabave male vrijednosti donesena su 52 rješenja, od toga 14 
rješenja o pripremi i provedbi postupka javne nabave, 37 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude i 
spomenuto 1 rješenje o poništenju postupka javne nabave. Postupci male vrijednosti odnose se 
uglavnom na javnu nabavu za potrebe škola čiji je osnivač Županija (kao investicijsko održavanje: 
popravak krovova, sanitarija, stolarije, hidrantske mreže, adaptacije školskih radionica i laboratorija, 
uređenje pročelja, opremanje, ugradnja dizala, rekonstrukcija centralnog grijanja), za potrebe Županije 
(primjerice usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, automobila putem operativnog leasinga, poštanskih 
usluga, grafičkog materijala za tisak, fotokopirnog papira, tonera, tinti i ribona), a zatim i povećanje 
energetske učinkovitosti zgrada u javnom sektoru, odnosno rekonstrukciju vanjskih ovojnica tih 
zgrada i stručni nadzor nad izvođenjem tih radova. 
 

Kada je riječ o rješenjima iz neposredne nadležnosti župana donesenim u razdoblju na koje se 
odnosi ovo Izvješće treba napomenuti kako su od utjecaja na to bile, uz neophodne promjene slijedom 
provedenih lokalnih izbora i neke promjene zakonskih propisa. Tako je Zakonom o izmjenama i 
dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 144/12.), 
člankom 21. koji je stupio na snagu 18. travnja 2013. godine s danom stupanja na snagu Odluke o 
raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave ("Narodne novine" broj 44/13.) utvrđena nadležnost župana za imenovanje predstavnika 
županije u tijelima pravnih osoba koje županija osniva za obavljanje djelatnosti od interesa za 
županiju. Stoga je Župan od stupanja na dužnost 11. lipnja 2013. godine preuzeo dotadašnje ovlasti 
Skupštine Županije za imenovanje članova upravnih i drugih tijela čiji je osnivač Županija, osim onih 
imenovanja koja su ostala u nadležnosti Skupštine sukladno posebnim zakonima, te je do kraja 2013. 
godine donio trostruko veći broj akata o imenovanju odnosno razrješenju za koja je nadležan (dakle ne 
računajući pri tome prijedloge za imenovanje upućene Skupštini opisane u točki II/4. ovoga Izvješća) 
u odnosu na prethodna izvještajna razdoblja. Naime, donio je ukupno 61 rješenje koja se odnose na: 
osnivanje ili izmjene akata o osnivanju radnih i drugih stručnih tijela te imenovanje i razrješenje 
članova tih tijela (18), imenovanje i razrješenje odnosno opoziv predstavnika Županije u upravnim 
vijećima zdravstvenih ustanova (15), u školskim odborima (9), u nadzornim odborima trgovačkih 
društava u su/vlasništvu Županije (6), upravnim vijećima domova za starije i nemoćne osobe (3) te u 
Upravnom vijeću Zavoda za informatiku, kao i predstavnika u Gospodarsko-socijalnom vijeću u 
Osječko-baranjskoj županiji, a 3 se rješenja odnose na određivanje potpisnika računa za posebne 
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namjene i 3 rješenja na imenovanje v.d. pročelnika, a potom pročelnika novoustrojenog Upravnog 
odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode te pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu, kao i potvrde imenovanja zapovjednika vatrogasnih postrojbi 
Vatrogasne zajednice Županije i njegovog zamjenika. 
 

Od ukupno donesenih 239 zaključaka koje je Župan donio u razdoblju obuhvaćenom ovim 
Izvješćem, najveći broj odnosi se na predlaganje akata Skupštini te razmatranja akata predloženih 
Skupštini od drugih predlagatelja (ukupno 130 akata opisanih pod točkom II/4. ovoga Izvješća). Osim 
toga Župan je donio 71 zaključak koji se odnosi na sporazume i ugovore odnosno dodatke/anekse 
sklopljenih sporazuma i ugovora. Naime, donio je 52 zaključka o prihvaćanju ugovora od kojih se 13 
odnosi na sufinanciranje navodnjavanja i drugih projekata (3 ugovora i 10 dodataka ugovora), 8 na 
koncesije u zdravstvu (dodaci ugovora), 7 na su/financiranje energetske učinkovitosti odnosno 
energetskih pregleda i certifikata (ugovori), 4 na osnivanje služnosti i 1 na osnivanje prava građenja, 3 
na financiranje izvođenja radova (dodaci ugovora), 3 na uzimanje u zakup i davanje na korištenje, 3 na 
nabavu osobnih automobila za potrebe Županije putem operativnog leasinga, 2 na prijevoz učenika, 2 
na projekt "Dravis 3" i još 7 različitih ugovora (od kojih je 5 financijskih). 
 

Osim toga, Župan je prihvatio prijedloge 11 sporazuma i 6 dodataka/aneksa odnosno izmjena i 
dopuna zaključenih sporazuma. Najveći broj prihvaćenih sporazuma odnosi se na su/financiranje 
energetske učinkovitosti (7), a zatim na poljoprivredu (3 od kojih se 2 odnose na kontrolu plodnosti 
tla, a 1 na sufinanciranje istraživačkog projekta vezanog za utvrđivanje genetske čistoće crne 
slavonske svinje). Ostali sporazumi odnosno aneksi ranije zaključenih sporazuma koje je Župan 
prihvatio u izvještajnom razdoblju odnose se na: suradnju u rješavanju najprometnijih križanja 
željezničke pruge s cestama na području Osijeka te rekonstrukciju pruge Osijek-Strizivojna-Vrpolje, 
osnivanje Gospodarsko socijalnog vijeća, slijedom preporuka sadržanih u Sporazumu zaključenom na 
razini Republike Hrvatske, zatim promjene odredbi Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u 
Osijeku, geodetsko-katastarsku izmjeru na području Općine Gorjani, projekt zaštite bijele rode, 
sprječavanje onečišćenja tla na lokaciji Doma zdravlja Osijek, korištenje poslovnog prostora u 
Osijeku, na lokaciji Ribarska 1, te nabavu lož ulja za škole čiji je osnivač Županija. 
 

Slijedom donesenih zaključaka o prihvaćanju prijedloga sporazuma i ugovora, samo u bazi 
podataka "Sporazumi i ugovori" (u kojoj se ne evidentiraju svi potpisani ugovori i sporazumi), 
evidentirano je potpisivanje ukupno 10 sporazuma i 3 dodatka sporazumu, 19 ugovora i 12 dodataka 
ugovoru tijekom izvještajnog razdoblja. Većina ugovora ili njihovih dodataka odnosi se na 
sufinanciranje projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije - Program 
navodnjavanja Osječko-baranjske županije, izvođenje geotehničkih istražnih radova na Sustavu 
navodnjavanja Dalj, sufinanciranje izrade projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Dalj, 
Puškaš, Baranjsko Brdo, Karašica, Budimci-Krndija te izradu aktivne revizije Idejnog projekta 
Podsustava Miholjački Poreč, u okviru sustava navodnjavanja Karašica, zaključenih s Hrvatskim 
vodama. Župan je zaključio nekoliko ugovora s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i 
to o zajedničkom financiranju projekata održive gradnje i povećanja energetske učinkovitosti sustava 
grijanja u zgradama javnog sektora, financiranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima te o dodjeli financijske pomoći za provedbu projekta "Zaštita i očuvanje bijele rode". 
Zaključeno je nekoliko sporazuma s osnovnim školama na području Županije i Hrvatskim narodnim 
kazalištem za sufinanciranje energetskog pregleda i izrade certifikata energetske učinkovitosti njihovih 
zgrada, te sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Domom zdravlja Osijek za 
izradu certifikata energetske učinkovitosti za zgradu Zavoda za javno zdravstvo i zdravstvene stanice 
Antunovac, Bijelo Brdo, Čepin, Erdut, Josipovac, Tenja, Vuka i Polikliniku za zaštitu zubi i usta 
Osijek. 
 

Nadalje, Župan je zaključio ugovore o osnivanju prava služnosti i prava građenja s Općinom 
Ernestinovo i Magadenovac te tvrtkom Kombel d.o.o. Belišće, ugovore sa Zavodom za unapređivanje 
sigurnosti d.d. Osijek i Agencijom lokalne demokracije Osijek za usluge izrade Elaborata i Plana 
djelovanja spasilačkih ekipa u svrhu realizacije projekta "Dravis 3" i usluge administriranja i 
financijskog savjetovanja u realizaciji navedenog projekta, zatim za obavljanje tjelesne zaštite osoba i 
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imovine sa zaštitarskom tvrtkom Zaštitar-Sučić d.o.o. Bjelovar, ugovor s HEP toplinarstvom d.o.o. 
Zagreb, Pogon Osijek, za opskrbu i korištenje distribucijske mreže te nekoliko ugovora o zakupu i 
korištenju poslovnog prostora Osječko-baranjske županije. Osim toga, Župan je zaključio i sporazum 
o provedbi istraživačkog projekta "Utvrđivanje genetske čistoće crne slavonske svinje" s 
Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku. 
 
 Od ostalih zaključaka koje je Župan donio u izvještajnom razdoblju treba spomenuti osim već 
spomenutih ugovora o koncesijama još 18 različitih zaključaka koji se odnose na koncesije u 
zdravstvu (iskazivanje namjere o davanju koncesije, prestanak koncesije, davanje prethodne 
suglasnosti na promjenu prostora i td.). Ostalo su različiti drugi zaključci kao:očitovanja o pravu 
prvokupa, oni doneseni povodom prigovora na stipendije učenicima i studentima i potpore za 
poslijediplomski studij i dr. 
 
 Od ukupno donesenih 13 planskih dokumenata: 3 se odnose na zaštitu od požara, 3 na izmjene 
i dopune Plana nabave, 3 na izmjene planova prijma u službu te na stručno osposobljavanje za rad bez 
zasnivanja radnog odnosa u upravna tijela Županije, 2 na provedbu propisa o uredskom poslovanju, te 
Izmjenu Plana raspodjele sredstava pomoći iz Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. 
godinu jedinicama lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije. 
 
 Župan je u izvještajnom razdoblju donio 4 Pravilnika, od kojih se 3 odnose na uređivanje 
unutarnjega ustrojstva upravnih tijela Županije, a posebnim je Pravilnikom uređeno sufinanciranje 
projekta "Poticanja korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima na području Županije". 
 
 
2. Djelovanje radnih tijela 
 
 Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i 
razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, 
usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz 
djelokruga rada i nadležnosti župana, Župan je osnovao 15 stalnih radnih tijela. Ova tijela osnovao je kao 
dopunski mehanizam u zadovoljavanju dva temeljna zahtjeva koji se javljaju u procesu odlučivanja 
(shvaćenom u najširem smislu te riječi). To su osiguranje zastupljenosti svih interesa prisutnih u 
konkretnom slučaju i primjerene zastupljenosti struke i znanosti u sagledavanju, oblikovanju i 
usmjeravanju određenih procesa, odnosno pojedinih rješenja. U ova tijela je imenovao članove iz reda 
vrsnih poznavatelja problematike obuhvaćene djelokrugom pojedinog tijela - znanstvenika, stručnjaka, 
predstavnika određenih stručnih odnosno interesnih institucija i dužnosnika. 
 

Sukladno navedenom, Župan je osnovao  
- 11 savjeta: za informacijski sustav (9 članova), građanske inicijative (11 članova), nacionalne 

manjine (15 članova), za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju (11 
članova), za poljoprivredu i gospodarski razvoj (13 članova), razvoj kontinentalnog turizma (11 
članova), za prostorno uređenje i zaštitu okoliša (15 članova), prosvjetu (9 članova), zdravstvo 
(11 članova), socijalnu skrb (9 članova) te za branitelje i stradalnike Domovinskog rata (9 
članova); 

- 3 komisije: za upravu i pravna pitanja (7 članova), financije (7 članova) i odnose s vjerskim 
zajednicama (7 članova), 

- te Odbor za humanitarno razminiranje (7 članova). 
 
 U ova tijela je imenovao članove iz reda vrsnih poznavatelja problematike obuhvaćene 
djelokrugom pojedinog tijela - znanstvenika, stručnjaka, predstavnika određenih stručnih odnosno 
interesnih institucija i dužnosnika. 
 
 Stručne i administrativno-tehničke poslove za radna tijela obavljaju upravna tijela Županije, 
odnosno tajnik radnog tijela, kojega na prijedlog tajnika Županije imenuje radno tijelo iz reda stručnih 
radnika upravnog tijela koje obavlja stručne i administrativno-tehničke poslove za odnosno radno tijelo. 
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 Radna tijela koja je osnovao Župan su u razdoblju od 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine 
održala ukupno 54 sjednice radi razmatranja akata i prijedloga iz nadležnosti župana, odnosno 
predlaganja akata i materijala za razmatranje od strane Županijske skupštine, i to: Komisija za financije 
15 sjednica, Komisija za upravu i pravna pitanja 13, Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj 6, 
Savjet za prosvjetu 5, Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 4, Savjet za zdravstvo i Komisija za 
odnose s vjerskim zajednicama po 3 sjednice, Savjet za socijalnu skrb 2, te Savjet za nacionalne 
manjine, Savjet za europske integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju i Savjet za razvoj 
kontinentalnog turizma po 1 sjednicu. 
 
 
3. Djelovanje upravnih tijela 
 

Djelatnost upravnih tijela je značajna osnovica uspješnog funkcioniranja predstavničkih i 
izvršnih tijela koja oblikuju sustav upravljanja. Ona je namijenjena pripremi stručnih podloga za 
utvrđivanje prijedloga i donošenje političkih odluka, ali i temeljna poluga izvršavanja utvrđene 
politike. Ustrojstvo upravnih tijela Osječko-baranjske županije razvijalo se sukladno promjenama u 
njezinoj nadležnosti odnosno potrebama prakse. Te promjene ovisile su poglavito o razvitku koncepta 
sustava javne uprave u Republici Hrvatskoj. Upravo stoga Župan je predložio dogradnju upravnog 
ustrojstva Županije (razdvajanjem dotadašnjeg jedinstvenog Upravnog odjela za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša na dva tijela - Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo i Upravni odjel za 
prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode), koju je Županijska skupština 26. rujna 2013. prihvatila. 
Naime, tijekom 2013. godine uočeno je da je djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje, 
graditeljstvo i zaštitu okoliša svojim obujmom i raznorodnošću poslova i metodologije rada nadrasla 
postojeće okvire, da je smanjen stupanj povezanosti i ovisnosti odnosno međusobne uvjetovanosti 
elemenata posla što otežava rukovođenje ukupnom djelatnošću te upućuje na razdvajanje dijelova koji su 
tu povezanost izgubili. Istodobno osamostaljenje tih dijelova omogućava veći stupanj usredotočenja na 
temeljni predmet njihova djelovanja te uspješnije rukovođenje uz kvalitetnije djelovanje. Slijedom 
navedenog izvršeno je izdvajanje postojećeg Odsjeka za zaštitu okoliša i prirode i njegovo 
preoblikovanje u Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. Izdvajanje je, između 
ostalog, utemeljeno i na sve većoj povezanosti prostornog planiranja, posebice u postupcima izrade 
planova svih razina sa zaštitom okoliša i prirode te je jedan od ciljeva novoustrojenog Upravnog 
odjela kroz koordinaciju izrade dokumenata prostornog uređenja jedinica lokalne samouprave u svezi 
njihove usklađenosti sa županijskim prostornim planom omogućiti ostvarenje ravnomjernog 
prostornog razvoja usklađenog s gospodarskim, društvenim i okolišnim polazištima. Potreba 
preustroja Upravnog odjela na dva tijela posebno je došla do izražaja donošenjem Zakona o postupanju 
s nezakonito izgrađenim zgradama, čija provedba je rezultirala zaprimanjem enormnog broja zahtjeva za 
legalizaciju, cca 45 500 zahtjeva, od čega je cca 38 000 zahtjeva zaprimljeno u lipnju. Obzirom na 
preuzetu obvezu rješavanja min. 70% zaprimljenih zahtjeva do konca 2015. godine, bilo je nužno 
provesti reorganizaciju, jer postojeći Odjel nije posjedovao kapacitete neophodne za ispunjenje preuzetih 
obveza. Također, krajem 2013. godine doneseni su i novi zakoni iz ovog područja - Zakon o prostornom 
uređenju i Zakon o gradnji, koji, obzirom na usklađenje istih s propisima Europske unije, u potpunosti 
mijenjaju dosadašnji koncept provedbe dokumenata prostornog uređenja te će provedba navedenih 
zakona zahtijevati maksimalno angažiranje svih službenika uz prijam novih kako na neodređeno tako i 
na određeno vrijeme (na određeno vrijeme zbog povećanja obima posla). Obzirom na navedeno, 
preostali dio postojećeg Upravnog odjela preustrojen je u Upravni odjel za prostorno uređenje i 
graditeljstvo s temeljnim usmjerenjem ka provedbi dokumenata prostornog uređenja osobito vođenjem 
upravnih i neupravnih postupaka po zahtjevima stranaka s naglaskom na hitno rješavanje zahtjeva za 
legalizaciju. Dok ostala upravna tijela svoje poslove obavljaju u sjedištu Županije, dosadašnji Upravni 
odjel je svoje poslove obavljao i u izdvojenim mjestima rada: u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, 
Đakovu, Našicama i Valpovu. Budući da su ovdje obavljani samo poslovi provedbe dokumenata 
prostornog uređenja i građenja, u ovim mjestima se i nadalje obavljaju isključivo poslovi Upravnog 
odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo. U ovom razdoblju bilo je potrebno stvoriti i preduvjete 
provedbe prihvaćenog preustrojstva u organizacijskom, ljudskom, prostornom i administrativnom 
smislu. 
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Sukladno propisima, župan usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz 
njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad. Nastavljajući razvijati županijsku upravu 
prema načelima dobrog upravljanja (good governance), ulagani su napori u pospješivanje 
djelotvornosti, kvalitete, transparentnosti i odgovornosti. Institucijskom osposobljavanju služi i 
dogradnja metodologije rada upravnih tijela, osobito izražena u postupku pripreme dokumentacije 
potrebne za stjecanje licence međunarodnog ISO standarda (Sustava upravljanja kvalitetom). Uvođenjem 
norme ISO 9001:2008, Županija je uspostavila, dokumentirala, te kontinuirano unaprjeđuje sustav 
upravljanja kvalitetom. Postupkom certificiranja prema međunarodnoj normi ISO 9001:2008 Osječko-
baranjska županija je preuzela obvezu kontinuiranog preispitivanja postojećeg načina rada, analize i 
usporedbe s primjerima najbolje prakse u upravi, kao i kontinuirane težnje za razvojem i unapređenjem. 
U izvještajnom razdoblju obavljene su pripreme za recertifikaciju koja slijedi u veljači 2014. godine. 
 

Međunarodna certifikacija Županije pretpostavka je njezina sudjelovanja u procesima 
gospodarskog razvoja u svjetlu europskog integriranja Hrvatske. Stoga je značajno istaći da su nakon 
stečenog certifikata Croatian Investitor Friendly Region stečeni uvjeti i za Napredni certifikat, koji je 
podrazumijevao prilagodbu upravnog ustrojstva, nadležnosti i metodologije rada upravnih tijela te 
djelotvornije povezivanje s okruženjem u pružanju pomoći potencijalnim investitorima.  
 
 Osiguran je i daljnji razvoj tehnološke osnovice djelovanja upravnih tijela zasnovane 
poglavito na informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te izgradnja županijskog informacijskog i 
informatičkog sustava s ciljem ostvarivanja elektronske uprave u okviru koncepta e-governmenta 
utemeljen na posebnom programu razvoja informacijskog i informatičkog sustava Županije. Određenja 
usvojenog programa razvoja o oblikovanju prostornog informacijskog sustava GIS tehnologijom 
konačno se operacionaliziraju osiguravanjem tehničke i programske osnovice sustava, uz edukaciju 
njegovih nositelja. 
 

Upravna tijela svoje poslove obavljaju u sjedištu Županije, a dosadašnji Upravni odjel za 
prostorno uređenje i zaštitu okoliša i u Belom Manastiru, Donjem Miholjcu, Đakovu, Našicama i 
Valpovu, što nastavlja i novoformirani Upravni odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo. 
 
 Na dan 31. prosinca 2013. godine u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije bilo je 
zaposleno ukupno 170 službenika i namještenika na neodređeno vrijeme (100 zaposlenika s visokom 
stručnom spremom - magistri struke ili stručni specijalisti, od kojih su dva doktora znanosti te 6 
magistara znanosti odnosno sveučilišnih specijalista, 19 s višom stručnom spremom - sveučilišnih 
prvostupnika struke ili stručnih prvostupnika struke, 45 sa srednjom, a 6 sa nižom stručnom spremom) 
te 21 polaznik stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa.  
 
 Način rada upravnih tijela i njegove rezultate Županijska skupština može pratiti kroz niz 
materijala - informacija i izvješća, prijedloga planskih dokumenata i akta koji su za njene potrebe 
pripremila ova tijela s ciljem osiguranja kvalitetne osnovice pravodobnog i zakonitog djelovanja 
predstavničkog tijela i sustava županijske samouprave u cjelini. 
 
 Upravna tijela Županije pretežito obavljaju poslove u neupravnom postupku. No, djelatnost 
Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo najvećim dijelom je okrenuta građanima. 
Kako je prilikom ustrojavanja Upravnog odjela (započeo s radom 1. siječnja 2008. godine kao novo 
upravno tijelo Županije) zatečeno izrazito loše stanje glede uređenosti i opremljenosti poslovnih 
prostora, Župan kontinuirano, u skladu s financijskim mogućnostima osigurava uvjete za što efikasnije 
izvršavanje poslova iz upravnog djelokruga ovog upravnog tijela. Rezultat je postupno povećanje 
djelotvornosti ovoga tijela. 
 

Stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama ("Narodne 
novine" broj 86/12. i 143/13.) došlo je do naglog porasta broja podnesenih zahtjeva. Tako je u svrhu 
ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada povećan broj kako upravnih tako i neupravnih predmeta. 
Obzirom da je do isteka roka (30. 06. 2013.) za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje nezakonito 
izgrađenih zgrada podneseno oko 45 500 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom stanju, zbog 
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nedovoljnih kapaciteta Upravnog odjela za rješavanje tih zahtjeva u rokovima, veliki dio zahtjeva nije 
bilo moguće riješiti te je prenesen iz prethodnog razdoblja, što je vidljivo iz sljedeće tablice: 

 
 

Rješavanje upravnih stvari I. stupnja 
u razdoblju od 01.07.-31.12.2013. 

 

Upravno područje 
Preneseno iz 
prethodnog 
razdoblja 

Zaprimljeno Ukupno u 
rješavanju Riješeno Neriješeno 

Prostorno uređenje 
lokacijske dozvole 
(izmjene/dopune i produženja), 
rješenja o utvrđivanju građevne 
čestice  

114 245 359 212 147 

Graditeljstvo 
rješenja o uvjetima građenja, 
rješenja o izvedenom stanju i 
uporabne dozvole (rješenja o 
promjeni investitora i rješenja o 
produženju građ. dozvola), 
rješenja za građenje, rješenja o 
naknadi i rješenja o promjeni 
namjene 

44 876 646 45 522 1 335 44 187 

S V E U K U P N O 44 990 891 45 881 1 547 44 334 

 
 Istodobno, Upravni odjel za upravne i pravne poslove rješava u II. stupnju po žalbama protiv 
pojedinačnih akata (rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi, komunalnom redu, 
utvrđivanju spomeničke rente, radnom vremenu trgovina i ugostiteljskih objekata, pravima iz socijalne 
skrbi, porezu na kuće za odmor, porezu na tvrtku ili naziv i dr.), što ih donose upravna tijela općina i 
gradova s područja Županije temeljem zakona i općih akata svojih predstavničkih tijela. U razdoblju 
od 11. lipnja do 31. prosinca 2013. godine, zaprimljeno je 43 predmeta drugostupanjskog upravnog 
postupka. Riješeno je ukupno 38 predmeta (od čega su 3 predmeta zaprimljena tijekom travnja i 
svibnja 2013. godine i riješena u izvještajnom razdoblju), dok je u postupku rješavanja ostalo 8 
predmeta (predmeti koji su zaprimljeni u studenome i prosincu 2013. godine). Svi predmeti su riješeni 
u zakonom propisanom roku od 60 dana. Osim navedenog, u istom razdoblju zaprimljeno je 5 
neposrednih žalbi, koje su proslijeđene nadležnim upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave, kako 
bi provele postupak u okviru svoje nadležnosti i žalbu sa spisima dostavile ovom Upravnom odjelu na 
rješavanje. U tom sklopu valja ukazati da se radi o drugostupanjskom postupku koji zahtijeva dužu i 
kvalitetniju stručnu obradu zbog niza zakona i podzakonskih propisa koji su u primjeni, zbog toga što 
svaka jedinica lokalne samouprave donosi svoje opće akte, koje je potrebno proučiti, kao i zbog činjenice 
da veliki dio jedinica lokalne samouprave nema odgovarajuće stručne službe osposobljene za rješavanje 
u upravnom postupku, pa se, upravo iz tih razloga, pojavljuju pravni problemi koji nisu uobičajeni u 
upravnom postupku. 
 
 Nadalje, jedan upravni spor je u tijeku pred Upravnim sudom u Osijeku, dok je jedan upravni 
spor pokrenut pred Upravnim sudom u Osijeku okončan u ovom izvještajnom razdoblju u korist 
Osječko-baranjske županije. 
 
 
4. Izvršavanje obveza prema Županijskoj skupštini 
 
 Odnose između župana i Županijske skupštine u bitnome obilježava ovlaštenje župana da 
predlaže akte odnosno njegova obveza da osigurava pripremu prijedloga kada je to od njega zatraženo te 
osigurava izvršavanje politike i drugih obveza koje utvrđuje Skupština svojim aktima. 
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 Ovlasti župana za predlaganje općih i drugih akata Županijskoj skupštini, te prihvaćanja akata 
drugih predlagatelja, koje proizlaze iz zakonskih propisa, Statuta Županije i drugih općih akata 
Županije, Župan je realizirao prema Planu rada Skupštine za 2013. godinu odnosno prema ukazanoj 
potrebi razmatranjem odnosno predlaganjem ukupno 130 akta donesenih tijekom izvještajnoga 
razdoblja. 
 

Naime, Županijska skupština je počevši s konstituiranjem 15. srpnja 2013. godine (na 1. 
sjednici održanoj 21. lipnja, 2. i 15. srpnja) pa do 31. prosinca 2013. godine održala ukupno 6 sjednica 
(3 u srpnju, a potom u rujnu, studenom i prosincu), na kojima je slijedom razmatranja 138 točaka 
dnevnoga reda donesen odnosno prihvaćen ukupno 171 akt (73 zaključka, 41 rješenje, 34 odluke, 14 
programa, 7 planova te godišnji i polugodišnji izvještaji o izvršenju proračuna). Od ukupno 171 akta 
Skupština je najveći dio akata donijela na prijedlog župana, a 31 akt Skupština je donijela bez 
prethodnog razmatranja odnosno prijedloga župana, i to: Zaključak o potpori inicijativi za utvrđivanje 
posebnog statusa grada Vukovara, na prijedlog vijećnika HSP-a dr. Ante Starčević, te 30 rješenja o 
imenovanju (od donesena ukupno 34 rješenja o imenovanju), na prijedlog koji je Komisija za izbor i 
imenovanja utvrdila samostalno, odnosno na prijedlog drugih tijela ovlaštenih posebnim propisima. 
 

Najveći broj zaključaka Skupštine donesen je povodom Županovog prijedloga za razmatranje 
informacija o stanju i problematici u različitim područjima, uglavnom predviđenih Planom rada 
Skupštine, ali i nekih koje nisu bile planirane, a koje se odnose na: financijsko poslovanje jedinica 
lokalne samouprave, statističku podjelu Hrvatske i politiku regionalnog razvoja, komunalno 
gospodarstvo, vodoopskrbu, stanje i kvalitetu vode te izvore onečišćenja voda, prometnu povezanost, 
linijski prijevoz putnika u cestovnom prometu, razminiranje, stočarstvo i biljnu proizvodnju, žetvu i 
otkup pšenice, te poljoprivrednu proizvodnju u cjelini, zatim obrtništvo, razvojne mogućnosti turizma 
i rad Turističke zajednice Županije, stanje, gospodarenje i zaštitu šuma, lovstvo i ribolov, razvitak 
Parka prirode "Kopački rit", predškolski odgoj i naobrazbu, te građenje i održavanje županijskih i 
lokalnih cesta, kao i naplatu županijskih poreza. Župan je uputio Skupštini na razmatranje objedinjene 
i sistematizirane podatke o poslovanju ustanova čiji je osnivač, prezentirane u informaciji o stanju i 
problematici u području socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi, te izvješćima: o stanju i 
problematici zdravstvenih ustanova, kao i stanju u školstvu i poslovanju 80 školskih ustanova, te 
posebna izvješća o poslovanju za Upravu za ceste Osječko-baranjske županije i Javnu ustanovu Zavod 
za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i 12 trgovačkih društava čiji je Županija su/vlasnik 
(Cesting d.o.o., Osijek, Ekos d.o.o., Osijek, Karašica-Vučica d.d., Donji Miholjac, Miholjački 
poduzetnički centar d.o.o., Donji Miholjac, Odvodnja d.d. Darda, Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje d.o.o., Osijek, Regionalna veletržnica Osijek d.d., Slobodna zona Osijek d.o.o., 
TERA TEHNOPOLIS d.o.o., Osijek., ULO hladnjača d.o.o., Osijek, Vuka d.d., Osijek i Zračna luka 
Osijek d.o.o.). U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Župan je proslijedio Skupštini na razmatranje 
i izvješća Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije i Zavoda za znanstveni i umjetnički rad 
HAZU u Osijeku. Isto tako na prijedlog Župana Skupština je razmatrala i informacije odnosno 
izvješća o: provedbi akcijskih planova za provedbu nacionalnih strategijskih dokumenata te Plana 
gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007. - 2014. i provedbi projekta 
"Zaštita od širenja klasične svinjske kuge u prekograničnom području kroz poboljšanje higijenskih 
standarda i edukaciju farmera", kao i informacije koje se odnose na ostvarivanje investicijskih 
projekata financiranih sredstvima proračuna Županije te provedbu odluka o stipendiranju i projekta 
"Studentski krediti". Nadalje, Skupština je u tom razdoblju, pored 3 informacije o korištenju 
proračunske zalihe za ožujak, travanj i svibanj, informirana od Župana i o korištenju sredstava 
proračunske zalihe nakon preuzimanja dužnosti (s 11. lipnja 2013.) temeljem 6 informacija za 
razdoblje od svibnja do listopada 2013. godine. Osim toga, Skupština je na prijedlog Župana dala 
suglasnosti u ime Županije kao osnivača na: Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana, na 
Izmjene Financijskog plana i Financijski plan i projekcije Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 
kao izvanproračunskog korisnika, te se svojim mišljenjem na prijedlog Župana očitovala na Izmjene 
Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Županije. Skupština je na 
prijedlog Župana posebnim zaključcima u ime Županije kao osnivača dala suglasnosti i na: Privremeni 
Statut OŠ Satnica Đakovačka i Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek. Župan je uputio 
Skupštini na razmatranje i programe rada i financijske planove Vatrogasne zajednice Osječko-
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baranjske županije i Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije, te proslijedio izvješća o 
obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije i reviziji učinkovitosti naplate prihoda u 
jedinicama lokalne samouprave s područja Županije. 
 

Od ukupno 41 rješenja koje je Skupština donijela u izvještajnom razdoblju, 34 se odnosi na 
razrješenja odnosno imenovanja, i to: 4 na prijedlog Župana (Stožer zaštite i spašavanja 2 i 
Zapovjedništvo civilne zaštite 2) i 30 na prijedlog Komisije za izbor i imenovanja i drugih ovlaštenih 
predlagatelja (3 rješenja o izboru predsjednika i potpredsjednika Skupštine, 23 koja se odnose na 
imenovanje odnosno razrješenje radnih i drugih tijela, te imenovanje članova Upravnog vijeća Uprave 
za ceste Osječko-baranjske županije i predstavnika Sveučilišnog savjeta, te imenovanje ravnatelja 
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima i vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog 
narodnog kazališta u Osijeku). Župan je, osim predlaganja imenovanja, predlagatelj još 7 rješenja koja 
je Skupština donijela u izvještajnom razdoblju, a odnose se na: produljenje ugovora o pravu lova u 
zajedničkim lovištima (3) prijenos u vlasništvo objekata i opreme te prijenos knjigovodstvene 
vrijednosti kapitalnih ulaganja na škole čiji je osnivač (2), kao i prijenos vrijednosti investicijskih 
ulaganja u objekte iz projekta Wine Tour na jedinice lokalne samouprave kao vlasnike tih objekata (2). 
 
 Od 34 odluke Skupštine donesene u izvještajnom razdoblju na prijedlog Župana, 13 odluka se 
odnosi na decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi (od kojih su 8 odluka 
izmjene i dopune donesenih odluka za 2013., a 5 je odluka za 2014.); 7 odluka odnosi se na 
ostvarivanje osnivačkih prava Županije na ustanovama (od toga je 5 odluka o promjeni djelatnosti 
zdravstvenih ustanova, a ostale se odnose na osnivanje Osnovne škole Satnica Đakovačka te izmjenu 
osnivačkog akta Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Županije); 2 
odluke se odnose na sufinanciranje međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola 
za razdoblje rujan - prosinac 2013. godine i siječanj - lipanj 2014. godine; a preostale se odnose na 
produljenje važenja Županijske razvojne strategije i na 2014., promjene u poticanju poljoprivrede i 
ruralnog razvoja, te u aktu o turističko-vinskim cestama, izradu II. izmjena i dopuna Prostornog plana 
Županije, izmjenu akta o osnivanju Zapovjedništva civilne zaštite, rebalans Proračuna Županije za 
2013. godinu i Odluke o njegovom izvršavanju, te Proračun i Odluka o izvršavanju Proračuna za 2014. 
godinu, kao i promjene ustrojstva upravnih tijela, te promjene odluka o naknadama vijećnicima i 
članovima radnih tijela i o plaćama, naknadi za rad i materijalnim pravima županijskih dužnosnika. 
 
 Skupštini je predloženo te je doneseno 14 programa, i to: Program sufinanciranja državne 
izmjere i katastra nekretnina na području Županije za predstojeće trogodišnje razdoblje, te Program 
poticanja poduzetništva za 2014., dok se preostalih 12 programa odnosi na javne potrebe u školstvu, 
kulturi, sportu, tehničkoj kulturi i socijalnoj skrbi (od toga je 6 izmjena programa za 2013. i isto toliko 
programa javnih potreba za 2014.). 
 
 Od ukupno 7 donesenih planova, Župan je predložio Skupštini 4 plana rashoda za školstvo 
(odnosno 2 plana i 2 izmjene plana), predložen je Akcijski plan za Rome i Provedbeni plan 
unaprjeđenja zaštite od požara. Iako Župan nije predlagatelj Plana rada Skupštine razmatrao je 
prvobitno izrađen Nacrt Plana, koji je dopunjen Županovim prijedlozima, prihvaćenim od strane 
predlagatelja. 
 

U izvještajnom razdoblju doneseni su i Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2012. 
godinu te Polugodišnji izvještaj za prvo polugodište 2013. godine, u tekstu koji je Župan podnio 
Skupštini i predložio za donošenje. 
 
 Slijedom navedenog, proizlazi da je Planom rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 
2013. godinu u 106 točaka planirano razmatranje odnosno donošenje ukupno 117 akata s planiranim 
rokovima, ne računajući akte čiji broj i rok donošenja nije određen (primjerice akti o razrješenju i 
imenovanju, koji se donose prema potrebi i dr.). U razdoblju do preuzimanja dužnosti župana, Planom 
je bilo predviđeno razmatranje odnosno donošenje svega 36 akata, a većina akata nakon konstituiranja 
Županijske skupštine (koje je realizirano tek 15. srpnja) pa do kraja 2013. godine, što je bila 
otežavajuća okolnost od utjecaja na provedbu Plana rada Skupštine. Od ukupno donesenog 171 akta 
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Skupštine donošenje 114 akata je bilo predviđeno Planom rada Skupštine, a 57 akata nije bilo 
planirano (27 odluka, 14 zaključaka, 7 programa, 7 rješenja i 2 plana). Od ukupno 16 nerealiziranih 
tema predviđenih Planom rada Skupštine, nositelji izrade dostavili su 2 materijala u proceduru tek 
krajem studenog odnosno prosinca 2013. godine, te će oni uz još neke od nerealiziranih tema biti 
predmetom razmatranja na prvoj sjednici Skupštine u 2014. godini. Od nerealiziranih 16 tema Župan 
je određen kao predlagatelj 12 tema predviđenih Planom rada Skupštine za razmatranje u 2013. godini. 
Od tih 12 akata 2 su materijala bila vraćena nositeljima izrade na doradu, neki su vezani za postupanje 
odnosno akte drugih subjekata (jedinica lokalne samouprave i dr.), bez kojih se ne može pripremiti 
materijal za utvrđivanje prijedloga Skupštini, a neki akti su vezani za odluke Vlade Republike 
Hrvatske koje su donesene tek u siječnju 2014. godine. 
 

Rezimirajući rečeno proizlazi, kako odnos izvršnog i predstavničkog tijela kontinuirano 
odražava očekivanu odnosno odgovarajuću razinu i ostvarenje planiranih zadaća u okviru njihova 
propisanoga djelokruga. 
 
 
5.  Odnosi s drugim jedinicama i tijelima 
 
 Odnose s tijelima jedinica lokalne samouprave, državnim tijelima i predstavnicima domaćih i 
međunarodnih organizacija karakterizira ovlast župana na predstavljanje i zastupanje Županije, s 
jedne, te potreba provedbe utvrđene politike Županije, s druge strane. I jedna i druga komponenta 
zahtijevale su dobru organizaciju i ulaganje napora u aktivnosti od neposrednog utjecaja na 
promicanje ugleda župana i  Županije. Od 11. lipnja 2013., kada je preuzet novi mandata Župana 
Osječko-baranjske županije nakon provedenih izbora, do 31. prosinca 2013. Župan sa svojim 
zamjenicima održao je niz sastanaka, susreta, posjetio mnoge institucije te nazočio brojnim 
manifestacijama koje su se održavale u Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje. U izvještajnom 
razdoblju održano je 220 protokolarnih aktivnosti. Župan je sa svojim zamjenicima i suradnicima 
obilazio područja općina i gradova, obilazio gradilišta, posjećivao gospodarske subjekte, poduzetnike, 
manifestacije od turističkih, preko tradicijskih, gastronomskih do kulturoloških. U posjet su dolazili 
veleposlanici, gospodarstvenici, predstavnici poljoprivrednih udruga i mnogi drugi.  
 

U sklopu nastojanja za što potpunijim ostvarivanjem proklamirane politike ravnomjernog 
razvoja cijele Županije, Župan je uspostavio i održavao intenzivne kontakte s jedinicama lokalne 
samouprave. U izvještajnom razdoblju Župan je obišao područja 21 općine i grada (neke i više puta) 
kojom prigodom je s čelništvom tih jedinica razgovarao o problematici razvoja i zajedničkim 
projektima, ali i obilazeći škole i školske športske dvorane, ambulante, izgradnju ili rekonstrukciju 
cesta, izgradnju objekata od javnog značaja, te u prigodama poput svečanosti kojima se obilježava dan 
općine ili grada, kao i značajnih kulturnih i drugih manifestacija.  
 

Osobno ili putem svojih zamjenika kao izaslanika, bio je nazočan brojnim manifestacijama i 
događanjima poput Đakovačkih vezova, sajmovima održanim u Osijeku, brojnim manifestacijama, 
Ernestinovačkoj kiparskoj koloniji, komemoraciji i odavanju počasti poginulim hrvatskim braniteljima 
u Dalju, Erdutu, festivalu Dani slavonske šume u Našicama, Ribarskim danima u Kopačevu kao i 
drugima značajnim obljetnicama, konferencijama te mnogim tradicijskim, turističkim i kulturnim 
manifestacijama. 
 

Ocjenjujući da je za polučenje značajnijih rezultata u razvoju Slavonije i Baranje, a osobito u 
zastupanju interesa regije prilikom donošenja državnih odluka i odobravanju sredstava iz 
međunarodnih fondova nužna tješnja suradnja županija, Župan je održavao brojne kontakte sa 
županima ovoga područja. Tako je Osječko-baranjska županija bila polovinom listopada domaćinom 
sastanka tzv. Koordinacije slavonskih županija na kojem su župani dr. Vladimir Šišljagić, Tomislav 
Tolušić, Alojz Tomašević, Danijel Marušić i zamjenik župana Željko Cirba raspravili te usuglasili 
zaključke nastavno na zajedničku problematiku ovih županija. Prethodno su i skupštine svih 
slavonskih županija donijele svoje zaključke koji su nakon ovog sastanka objedinjeni. Stanje u 
poljoprivredi i razvoj poljoprivredne proizvodnje, predloženi Nacrt Zakona o regionalnom razvoju  
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Republike Hrvatske i ozakonjenje nelegalnih građevina bile su teme ovog sastanka, a koji je iznjedrio 
zajedničke zaključke koji su  se uputili predsjedniku i premijeru Republike Hrvatske, resornim 
ministarstvima, predsjedniku Sabora i Hrvatskoj zajednici županija.  
 

Pored toga, Osječko-baranjska županija intenzivno sudjeluje i u radu Hrvatske zajednice 
županija upućujući prijedloge, inicijative, ali i nudeći rješenja nagomilanih problema posebice onih 
koji su karakteristični za slavonske županije.   
 

Odnosima s državnim vlastima Županija je i u ovom razdoblju poklanjala iznimnu 
pozornost. U navedenom razdoblju Predsjednik Republike Hrvatske posjetio je Osječko-baranjsku 
županiju, a  intenzivna je bila i komunikacija s državnim tijelima, ministarstvima, agencijama, 
Vladinim uredima, javnim poduzećima u ukazivanju na različite probleme u Osječko-baranjskoj 
županiji i razmatranju mogućnosti njihova rješavanja. U ovom je razdoblju osobito bila naglašena 
komunikacija s ministarstvima gospodarstva, graditeljstva i prostornog uređenja, zaštite okoliša i 
prirode poglavito poradi projekata od zajedničkog interesa. 
 

Kako su državna javna poduzeća važan subjekt gospodarskog života Hrvatske, značajna 
radna komunikacija ostvarena je i s njima, među kojima i s Hrvatskim vodama, Hrvatskim 
željeznicama i Hrvatskom elektroprivredom, poglavito u svezi s projektima od zajedničkog interesa i 
aktivnosti koje su od značaja za Županiju. 
 

Svjestan značenja međunarodnih odnosa za položaj Hrvatske, ali i regije i Županije u 
njezinom sklopu, Župan je punu pozornost poklanjao kontaktima s predstavnicima stranih zemalja i 
međunarodnih organizacija. U razmatranom razdoblju u posjeti Županiji su bili veleposlanik Češke 
Republike, Slovačke Republike i Indonezije, a Župan je nazočio prijemu u rezidenciji veleposlanika 
SAD u povodu obilježavanja američkog Dana neovisnosti. 

 
Najznačajniji događaj protekle godine svakako je primanje Republike Hrvatske u ravnopravno 

članstvo Europske Unije. U Pečuhu i Osijeku održane su prigodne svečanosti, a točno u ponoć 1. 
srpnja 2013. središnja svečanost za Osječko-baranjsku županiju održana je na Međunarodnom 
cestovnom graničnom prijelazu Donji Miholjac, gdje su policijski službenici PU Osječko-baranjske 
podigli stijeg Europske unije uz himnu Oda radosti u izvedbi pjevačkih zborova Lipa iz Osijeka i 
Mecsek iz Pečuha, a župan dr. sc. Vladimir Šišljagić, Predsjednik Skupštine Županije Baranja, 
gospodin Zsolt Tiffan načelnik Policijske uprave Osječko-baranjske Milan Baričević i načelnik 
Policijske uprave Baranja, Joszef Dakos otkrili su ploče Europske unije. Izaslanstvo Osječko-
baranjske županije nazočilo je i središnjem prijemu održanom u Bruxellesu u povodu ulaska 
Republike Hrvatske u Europsku Uniju. 

 
Početkom listopada u Bruxellesu je održana manifestacija "Open Days 2013" na kojoj je 

sudjelovalo izaslanstvo Osječko-baranjske županije i u suradnji s Regionalnom razvojnom agencijom 
Slavonije i Baranje i našim Uredom u Bruxellesu i gdje se Osječko-baranjska županija predstavila 
ponudom autohtonih gastronomskih specijaliteta te raznolikom i  kvalitetnom vinskom ponudom, a 
održani su i brojni radni sastanci i susreti.  
 
 U ovom razdoblju župan je nastavio politiku socijalnog dijaloga putem Gospodarsko-
socijalnog vijeća Osječko-baranjske županije, kao tripartitnog tijela osnovanog radi uspostave i 
razvitka trostranog dijaloga, a s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno 
interesa radnika i poslodavaca, te vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne 
politike na području Županije i drugih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera. 
Zaključivanjem novog Sporazuma o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini 
smanjen je broj sindikata više razine koji ispunjavaju kriterije reprezentativnosti za zastupljenost u 
tripartitnim tijelima na nacionalnoj razini, te se sastav, ovlasti, djelokrug i način rada više ne utvrđuje 
Sporazumom o osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća na nacionalnoj razini, već sporazumom o 
osnivanju vijeća u jedinicama lokalne, odnosno područne (regionalne) samouprave. Stoga, su 23. 
prosinca 2013. godine, župan Osječko-baranjske županije, predstavnik Hrvatske udruge poslodavaca, i 
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predstavnici sindikalnih središnjica Nezavisnog hrvatskog sindikata, Saveza samostalnih sindikata 
Hrvatske, Matice hrvatskih sindikata i Hrvatske udruge radničkih sindikata, zaključili novi Sporazum o 
osnivanju Gospodarsko-socijalnog vijeća u Osječko-baranjskoj županiji. Prema novom Sporazumu i u 
njegovom radu sudjeluje po četiri (4) predstavnika Osječko-baranjske županije, sindikalnih središnjica 
i poslodavaca, odnosno Vijeće broji ukupno 12 predstavnika. 
 

I pored brojnih obveza, Župan je vrlo često i velikom broju primao različite stranke, ljude koji 
su dolazili s različitim problemima, često i s onim koji nisu u nadležnosti Županije. Primio je 
predstavnike gotovo svih institucija koje djeluju na području Županije, a obišao je i mnoge 
gospodarske subjekte. Tijekom šestomjesečnog razdoblja župan je primio i brojne građane koji su mu 
se obraćali s mnogobrojnim i različitim zamolbama, što znači da je unatoč zgusnutom rasporedu 
svojih dnevnih obveza uvijek nalazio prostora i vremena za svakodnevne probleme sugrađana i 
stanovnika Osječko-baranjske županije. 
 

U cilju osiguravanja javnosti rada župana te dostupnosti podataka o aktima koje donosi, 
Župan je održao niz javnih sastanaka, na kojima su razmatrani važniji materijali i prijedlozi akata. 
Time je nastavljena praksa službenog praćenja rada i odlučivanja izvršnog tijela Županije, što je 
medijski trenutno učinjeno dostupnim javnosti, a uz to redovito ažurirano na internetskim stranicama 
Osječko-baranjske županije. Ovome treba pridodati i praksu održavanja konferencija za medije o 
osobito značajnim pitanjima. 
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III. DJELOVANJE ŽUPANA PREMA DJELATNOSTIMA 
 
 Djelovanje županijskih tijela, pa tako i župana, ograničeno je djelokrugom rada i 
nadležnostima županije utvrđenih Ustavom i zakonima. Ustavom je utvrđena nadležnost jedinica 
područne (regionalne) samouprave tako da one obavljaju poslove od područnog (regionalnog) 
značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, 
gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, 
zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, što je ponovio i Zakon o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi 2001. godine. Resornim zakonima su, međutim, djelokrug rada i nadležnosti 
uređeni na način da su ovi poslovi, u pravilu, podijeljeni između države, županije i jedinica lokalne 
samouprave. U tim okvirima županija je značajno ograničena u postupanju. Ona, jednostavno, nema 
na raspolaganju ovlasti, mehanizme i sredstva kojima bi značajnije utjecala na stanje u pojedinom 
području. 
 
 Ove napomene ukazuju na okvir postupanja župana u odnosu na područja naznačena 
Ustavom. No, izvan tih okvira Župan se nije odricao prava inicijative i pokušaja da dogovaranjem i 
uvjeravanjem nadležnih tijela, političkim lobiranjem ili pritiskom upozori na stanje u određenim 
područjima odnosno predloži načine rješavanja određenih problema. Podrobniji podaci o ovom 
postupanju dani su u prikazu postupanja po područjima djelatnosti. 
 
 
1. AKTIVNOSTI DEFINIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ŽUPANIJE 
 
 Funkcioniranje i razvoj jedne društvene zajednice nije moguće ostvariti stihijskim 
djelovanjem spontano reagirajući na probleme koji se u tom razvoju pojavljuju. Upravo stanje u kojem 
se nalazi Republika Hrvatska, ali i druge države svijeta ukazuju na značenje suprotstavljanja tim 
problemima osmišljavanjem razvojne politike koja uključuje visoka stručna znanja o korištenju 
raspoloživih prirodnih, ljudskih i materijalnih resursa. Iz ovih razloga, uz poticaj metodologije 
odobravanja sredstava iz domaćih i međunarodnih fondova, pristupilo se sagledavanju razvojnih 
potencijala i pretakanju tih spoznaja u nacrte planskih dokumenata te oblikovanje projekata kojima se 
ta strategijska opredjeljenja realiziraju. 
 

Ovi napori rezultirali su nizom dokumenata strategijske naravi kojima je oblikovana vizija 
razvoja Županije te utvrđene smjernice i mjere njezine provedbe. U tom sklopu se nalaze Županijska 
razvojna strategija 2011.-2013., Prostorni plan Osječko-baranjske županije, Plan razvitka odvodnje i 
pročišćavanja otpadnih voda na području Osječko-baranjske županije, Plan gospodarenja otpadom u 
Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine, Program učinkovitog korištenja energije 
u neposrednoj potrošnji na području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013.-2015. i Plan 
razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2013. do 2017. 
godine. 
 

U siječnju 2011. godine Skupština je usvojila Županijsku razvojnu strategiju 2011.-2013. 
godine koja predstavlja nastavak Regionalnog operativnog programa Osječko-baranjske županije. 
Razvojna strategija temeljni je planski dokument društveno-gospodarskog razvoja Županije kojim se 
određuju njeni osnovni smjerovi razvoja (ciljevi i prioriteti) i mjere (programi, projekti, aktivnosti) 
kojima se razvojni ciljevi ostvaruju. Svrha izrade i provedbe Strategije je i povezivanje lokalnih i 
regionalnih razvojnih potreba koji su u njoj definirani s nacionalnim razvojnim prioritetima 
(ugrađenima u nacionalne strateške dokumente) i razvojnim prioritetima Europske unije (u 
strategijama EU), kao i s dostupnim europskim i nacionalnim financijskim sredstvima i propisima koji 
reguliraju njihovo korištenje. Strategija je tako osnovna podloga i utemeljenje razvojnim projektima 
na području Županije koji se planiraju i pripremaju za financiranje iz EU programa i drugih izvora 
financiranja. Budući da Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije tek započinje 
postupak izrade nove Strategije regionalnog razvoja Republike Hrvatske, predložilo je županijama da 
poduzmu potrebne aktivnosti  za produljenje trajanja županijskih razvojnih strategija za još jednu 
godinu. Ovaj prijedlog je razrađen, te ga je Županijska skupština prihvatila u prosincu 2013. godine. 
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Temeljni prostorni okvir razvojne politike utvrđuju prostorni planovi. Sukladno članku 98. 
Zakona o prostornom uređenju i gradnji ("Narodne novine" broj 76/07., 38/09., 55/11., 90/11., 50/12., 
55/12. i 80/13.), Župan, odnosno od njega ovlašten Upravni odjel, prije donošenja prostornog plana 
uređenja velikog grada, grada ili općine izdaje suglasnost na konačni prijedlog plana. U postupku 
izdavanja suglasnosti, JU Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije daje mišljenje o 
usklađenosti prostornog plana s prostornim planom županije i prostornim planovima susjednih 
županija te s drugim dokumentima prostornog uređenja od utjecaja na prostorni plan lokalne razine. U 
izvještajnom razdoblju izdano je 7 suglasnosti na izmjene i dopune prostornih planova uređenja. U 
postupku izrade u ovome trenutku je još 17 izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina 
odnosno gradova u čijoj proceduri sudjeluje i Upravni odjel i na koje će se, prije njihova donošenja, 
zatražiti suglasnosti. 
 

Jedinice lokalne samouprave donose i druge dokumente prostornog uređenja kao što su 
urbanistički planovi uređenja i detaljni planovi uređenja, koji se donose za uže prostorne cjeline, 
odnosno za naselja ili dijelove naselja. Kako spomenuti planovi užega područja moraju, sukladno 
Zakonu, biti usklađeni s planom šireg područja, jer ga u pravilu detaljnije razrađuju, Upravni odjel 
prati i sudjeluje i u postupku njihove izrade. U izvještajnom razdoblju u postupku se nalazi još 19 
navedenih prostornih planova. 
 

Postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski 
glasnik" broj: 1/02. i 4/10.), započet 2012. godine donošenjem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna 
Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj: 11/12.), nastavljen je tijekom 
2013. godine. Sa započinjanjem izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske 
županije Županija je u skladu s člankom 57. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 
110/07.) bila obvezna provesti postupak ocjene potrebe strateške procjene utjecaja II. Izmjena i 
dopuna PPOBŽ na okoliš, a u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode ("Narodne novine" broj 70/05. i 
139/08.) i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti II. Izmjena i dopuna PPOBŽ za ekološku mrežu. 
Kako je od strane konzultanata EU i Ministarstva istaknuto da je osnovni preduvjet za financiranje 
projekata sredstvima iz fondova EU da su planovi i programi kojima su ti zahvati planirani prošli 
stratešku procjenu utjecaja na okoliš i ocjenu prihvatljivosti plana za ekološku mrežu, zaključeno je da 
bi bilo korisno provesti SPUO i za sve zahvate planirane Prostornim planom Osječko-baranjske 
županije koji još nisu realizirani, a ne samo za one obuhvaćene Odlukom te je u tu svrhu donesena 
Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske 
županije ("Županijski glasnik" broj 7/13.). U izvještajnom razdoblju su održane tri prethodne rasprave 
u svrhu prikupljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i 
gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u 
obuhvatu prostornog plana Županije. 
 

Župan je u ime Osječko-baranjske županije, na temelju Odluke Ministarstva zaštite okoliša, 
prostornog uređenja i graditeljstva od 24. lipnja 2011. godine o osiguranju sredstava Osječko-
baranjskoj županiji u svrhu izrade Geoinformatičke obrade Prostornih planova uređenja Grada/Općine, 
zaključio s Ministarstvom zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dana 15. srpnja 2011. 
godine Ugovor o osiguranju sredstava u svrhu Geoinformatičke obrade Prostornih planova uređenja 
Gradova/Općina. Osječko-baranjska županija je u 2012. godini nabavila aplikaciju ArhCoordinator 
2011 - aplikativni sustav E-planske dokumentacije. Rezultat projekta je objava svih prostornih planova 
na području Županije na web-u, što u konačnici olakšava rad ovlaštenim osobama koje izrađuju 
dokumentaciju potrebnu za ishođenje akata, služi kao informacija građanima te podiže kakvoću rada 
službenika Upravnog odjela. Tijekom 2013. godine obavljani su poslovi na održavanju sustava i 
stvaranju preduvjeta za njegov daljnji razvoj. 
 
 Suočavajući se s izazovom kako osigurati što brži oporavak gospodarstva, te povratak 
nezaposlenih na posao, posebice u okolnostima kada se svake godine pojavljuje desetak potpuno novih 
zanimanja, Osječko-baranjska županije je tijekom 2011. godine aktivno sudjelovala u utemeljenju 
Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. U izvještajnom razdoblju Skupština Lokalnog partnerstva 
za zapošljavanje sastala se tri puta. Na sjednici 1. listopada su izabrani predsjednik i dopredsjednik. Na 
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sjednici 22. studenog su predstavljene izmjene i dopune Poslovnika Lokalnog partnerstva za 
zapošljavanje a predstavljen je i projekt "Partner net" financiran kroz komponentu IPA IV razvoj 
ljudskih resursa. Na sjednici 11. prosinca doneseni su zaključci vezano za izbor konzultanata koji će 
biti angažirani kroz Projekt "Partner net". 
 

Pri sagledavanju razvojnih mogućnosti i pripremi dokumenata kojima se to izražava, ipak 
valja imati na umu da, ne samo svakom razvoju, već i sigurnosti života stanovnika i normalnog 
funkcioniranja gospodarskih i drugih subjekata na području Županije proturječi stanje miniranosti 
područja. Planom humanitarnog razminiranja za 2013. godinu predviđeno je poslovima razminiranja 
ukloniti minsku opasnost s površine od 7,66 km2 na području Osječko-baranjske županije. Stoga je 
razminiranje, nesporno, prvi razvojni prioritet ove Županije. Županija na čijem području postoje 
minski sumnjiva područja i/ili građevine ovlaštena je od tijela državne vlasti te pravnih i fizičkih 
osoba na njenom području prikupljati podatke o minski sumnjivim područjima i/ili građevinama te na 
temelju prikupljenih podataka u suradnji s HCR-om, predložiti prioritete humanitarnog razminiranja. 
Osječko-baranjska županija prikuplja i obrađuje podatke primljene od jedinica lokalne samouprave, te 
dostavlja Hrvatskom centru za razminiranje tablični prikaz razvrstanih minski sumnjivih površina 
Županije prema kriterijima, kao i karte minsko sumnjivih područja na kojima su označena navedena 
područja. Tablični prikaz je osnova za daljnje godišnje i trogodišnje planiranje humanitarnog 
razminiranja, kao i za moguće izmjene (rebalans) važećeg godišnjeg plana Hrvatskog centra za 
razminiranje. 
 
 
2. PRIPREMA I PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA  

S MEĐUNARODNOM KOMPONENTOM 
 

Imajući u vidu značenje činjenice da je povlačenje sredstava iz domaćih razvojnih fondova i 
fondova Europske unije moguće po točno utvrđenoj metodologiji, Županija je ulagala značajne napore 
u vlastito osposobljavanje za izvršenje ovih poslova. Njih poglavito nose Regionalna razvojna 
agencija Slavonije i Baranje, kao zajedničko trgovačko društvo u suvlasništvu s Gradom Osijekom, 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, uz 
sudjelovanje i drugih županijskih upravnih tijela. 
 

Aktivnosti spomenutih nositelja projektnih aktivnosti kretale su se u tri osnovna pravca: 
- sudjelovanje u provedbi programa, objavi natječaja i aktivnostima animiranja potencijalnih 

prijavitelja; 
- direktno sudjelovanje Osječko-baranjske županije u prijavljivanju projekata na natječaje i 
- pomoć subjektima s područja Osječko-baranjske županije u prijavi projekata na natječaje. 
 

Osposobljenost nositelja pripreme i izvođenja prihvaćenih projekata ključni je preduvjet 
uspjeha ovoga posla. Stoga su zaposlenici županijskih tijela prolazili oblike edukacije na državnoj 
razini, da bi kao predavači širili to znanje na organiziranim radionicama za nositelje projekata. U tom 
sklopu, uz suradnju nadležnih upravnih tijela Županije na Ekonomskom fakultetu u Osijeku je 
nastavljen Program stručnog usavršavanja "Upravljanje projektnim ciklusom", a na Pučkom 
otvorenom učilištu program za usavršavanje projekt menadžera. Na Ekonomskom fakultetu u Osijeku 
pokrenut je i studij "Javna nabava" " i studij "CB - Analiza troškova i koristi investicijskih projekata". 
Istoj funkciji služi i EU Info pult dostupan građanima u prostorima Regionalne razvojne agencije. 
 

U programskoj liniji prekogranične suradnje Osječko-baranjska županija aktivno je 
uključena u sve aktivnosti koje se odnose na prekograničnu suradnju s Republikom Mađarskom i 
Republikom Srbijom, prije svega, sudjelujući u radu zajedničkog nadzornog odbora čija je funkcija 
odobravanje projekata i odobravanje raspisa natječaja, a potom i u pripremi i podnošenju prijedloga 
projekata. Predloženi projekti iz programa prekogranične suradnje s Mađarskom, koji su odobreni 
uspješno se provode. 
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Projekt "De-mine" se odnosi na razminiranje područja hrvatsko - mađarske granice na kojem 
se dio minskog polja nalazi unutar područja Republike Mađarske. Glavni partner na projektu je HCR 
Sisak putem ureda HCR Osijek (koji nema pravnu osobnost). Mađarski partner je pogranična policija 
Županije Baranya. Uz Osječko-baranjsku županiju i Odjel Granične policije PU osječko-baranjske je 
pridruženi partner na Projektu "De-mine". Ukupna vrijednost projekta je 3,5 milijuna € (1,8 milijuna je 
namijenjeno hrvatskoj strani, a 1,7 milijuna iskorišteno je  za samo razminiranje). Projekt je započeo 
1. rujna 2011. godine i uspješno završio 31. listopada 2013. Projekt je ostao jedini primjer uspješnog 
prijavljivanja razminiranja kao projektne aktivnosti i kao takav služi kao primjer dobre prakse za 
strukturne fondove koji slijede. 
 

Projekt "Chain" financiran je kroz Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Srbija. 
Ukupna vrijednost projekta je 322.290,30 € od čega je za Hrvatsku stranu namijenjeno 153.223,65 €. 
Partneri na projektu su Institut za povrtlarstvo i ratarstvo Novi Sad i Hrvatski centar za poljoprivredu 
hranu i selo Osijek. Suradnici su uz Osječko-baranjsku županiju i Hrvatska poljoprivredna komora 
Osijek, Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Osijek, Hrvatske vode Osijek, 
Poljoprivredno savjetodavna služba Sombor, Grad Sombor, Pokrajinski sekretarijat za urbanizam, 
graditeljstvo i zaštitu životne sredine, Vojvodina, Javno vodoprivredno preduzeće "Vode Vojvodine" 
Novi Sad, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode, Vojvodina i Pokrajinski sekretarijat za rad, 
zapošljavanje i ravnopravnost polova Novi Sad. Trajanje projekt je 24 mjeseca. Tema projekta je 
doprinos zaštiti okoliša od zagađivanja iz poljoprivredne proizvodnje u pograničnom području. Kroz 
projekt je nabavljena oprema za ispitivanje zagađenosti.  
 
 Projekt Dravis 3 "Jačanje i teritorijalno proširenje prekogranične Hrvatsko-Mađarske suradnje 
u zajedničkom planiranju upravljanja katastrofama" započeo je 1. svibnja 2013. i traje 16 mjeseci i 
financiran je kroz Program IPA prekogranična suradnja Hrvatska - Mađarska. Cilj projekta je 
razvijanje uspješne suradnje službi za zaštitu i spašavanje. Nositelj Projekta je Nacionalna udruga za 
radijsku signalizaciju i infokomunikaciju Mađarske, a uz Osječko-baranjsku županiju partneri su još i 
Koprivničko-križevačka županija te Centri za upravljanje katastrofama Mađarskih županija Baranya, 
Somogy i Zala. Međimurska i Virovitička županija imaju ulogu suradnika. Ukupna vrijednost projekta 
je 342.135,08 € od čega za Osječko-baranjsku županiju 59.950,36 €. Tijekom projektnog razdoblja 
organizirana je velika zajednička vježba u Pecs-u, Mađarska na kojoj su sudjelovali i pripadnici 
Hrvatske gorske službe spašavanja iz Osijeka. Kroz projekt je izrađen i Elaborat o tipovima rizika koji 
ugrožavaju Osječko-baranjsku županiju. 
 

U izvještajnom razdoblju završen je Projekt "Unaprjeđenje međunarodne biciklističke rute 
Dunav-Cycling Danube" u kojem je Osječko-baranjska županija bila partner Vukovarsko-srijemskoj 
županiji, a koji je bio financiran u sklopu Programa Europske unije IPA II komponenta za 
prekograničnu suradnju Republika Hrvatska-Srbija. Vrijednost projekta za Vukovarsko-srijemsku 
županiju je 179.666,13 €, a za Općinu Bačka Palanka 168.823,12 €. 
 

U sklopu drugog poziva Programa IPA Prekograničnog programa Hrvatska-Srbija 2007.-2013. 
godine, Osječko-baranjska županija je prijavila Projekt "Panonian bee" vezan uz proizvodnju i 
kvalitetu meda, te zdravlje pčela. Ukupna vrijednost projekta je 511.459,45 €, Osječko-baranjska 
županija je nositelj projekta, dok je partner iz Srbije Naučno-veterinarski institut Novi Sad. Ostali 
partneri su Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje i Klaster pčelara Roj sa hrvatske strane te 
Novosadski ekološki centar sa srpske strane. Provedba Projekta "Panonian bee" započela 14. prosinca 
2012.godine, kada je i Župan potpisao na Grant Contract No. 2010-0017-973002. U izvještajnom 
razdoblju Župan je 2. prosinca 2013. godine dodijelio Prehrambeno-tehnološkom fakultetu u Osijeku 
opremu za ispitivanje kvalitete meda koja se sastoji od tri uređaja ukupne vrijednosti 315.000,00 kuna, 
a koja je kupljena u sklopu Projekta "Panonian bee". 
 

U izvještajnom razdoblju završena je provedba Projekta Wine Tour i to s 31. kolovoza 2013. 
godine. Ukupna vrijednost Projekta je 1.248.585,60 €, a dio koji je sufinanciran od strane EU iznosi 
936.439,20 €., dok je preostala financijska sredstva osigurala Osječko-baranjska županija. Temeljni 
cilj projekta "Wine tour" jest unapređenje i razvoj vinskog turizma na području Osječko-baranjske 
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županije, a koji bi trebao rezultirati smanjenjem nezaposlenosti i povećanjem bruto nacionalnog 
dohotka po stanovniku u Osječko-baranjskoj županiji. Partneri na Projektu Wine Tour Županiji su: 
gradovi Osijek i Beli Manastir, općine Bilje Drenje, Draž, Kneževi Vinogradi, Feričanci, Popovac i 
Erdut, Turistička zajednica Osječko-baranjske županije, Turistička zajednica Baranje i Regionalna 
razvojna agencija. U izvještajnom razdoblju u sklopu Projekta Wine Tour Župan je otvorio info pult 
na Trgu Slobode u Belom Manastiru koji je namijenjen svim turistima i putnicima koji osobito 
iskazuju interes za baranjsko vinogorje i vinske ceste. Nakon završetka svih građevinskih radova i 
opremanja potrebnim namještajem Župan je dana 17. srpnja 2013. godine otvorio vinoteka u Dalju-
Teutoburgium, a 22. kolovoza 2013. godine vinoteku u Zmajevcu - "Baranyai Julije". Provedbom 
ovoga Projekta unaprijeđena je javna turistička infrastruktura i to uređenjem 17,2 km putova na 11 
vinskih cesta, te je 19. srpnja 2013. godine s glavnim direktorom izvođača radova Gradnjom d.oo. 
Osijek potpisao zapisnik o preuzimanju izvedenih radova na vinskim cestama. Provedbom ovoga 
Projekta stvoreni uvjeti za daljnji razvoj vinskog turizma kao sastavnog dijela ruralnog turizma. 
 

U sklopu Programa prekogranične suradnje s Republikom Mađarskom 1. lipnja 2013. godine 
započela je provedba Projekta "Modernizacija krune nasipa i označavanje biciklističkih staza za 
potrebe razvoja biciklističkog turizma"-acronim BICBC. Osječko-baranjska županija kao partner na 
Projektu zadužena je za tzv. soft aktivnosti među kojima su najvažnije izrada baze podataka vezana uz 
biciklistički turizam, promocija novih turističkih sadržaja (izrada letaka, brošure, džepnih karata te 
smartphone aplikacija), provedba kampanje u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova, snimanje 
promotivnog  filma te organizacija utrke na biciklima. Ukupna vrijednost Projekta je 1.964.760,00 € , 
a realizirat će se u roku od 20  mjeseci. U ovom izvještajnom razdoblju održana je u Mohacsu uvodna 
konferencija svih partnera i to 25. rujna 2013. godine. Aktivnosti za koje je zadužena Županije 
provodit će se u sljedećim izvještajnim razdobljima. 
 

Sukladno potpisanom Sporazumu o dodijeljenoj tehničkoj pomoći između Ministarstva 
regionalnog razvoja i fondova Europske unije i Osječko-baranjske županije, provodile su se aktivnosti na 
pripremi projektnog prijedloga "Rekonstrukcija starog turskog puta u Osječko-baranjskoj županiji" za 
sufinanciranje iz pretpristupnog programa IPA ili iz strukturnih fondova Europske unije. Završetkom 
sljedećih aktivnosti: razrada investicijskog ciklusa (procjena investicije i plan izrade projektne 
dokumentacije - tehnička i opća, tj. izrada projektnog zadatka za projektanta); savjetovanje i pomoć 
nositelju projekta u razradi projekta (izrada specifičnih analitičkih podloga, definiranje obuhvata 
projekta, dionika, ciljeva i aktivnosti projekta, nacrt proračuna, definiranje rezultata, opis relevantnosti i 
održivosti projekta, itd.), te izradom studije izvedivosti i/ili analize troškova i koristi, završila je tehnička 
pomoć. Kao rezultat završetka ove faze tehničke pomoći je izvješće konzultanata po kojem je ovaj 
projektni prijedlog ocijenjen kao izvediv, stoga je Župan u prosincu 2012. godine dostavio 
Ministarstvu regionalnog razvoja i fondova Europske unije izjavu kojom je prihvaća obvezu da 
osigura u 2013. godini iznos od 15% od ukupne vrijednosti troška za izradu potrebne projektne 
dokumentacije za ovaj projektni prijedlog. Prema izvješću konzultanta ukupan trošak izrade projektne 
dokumentacije do potvrde glavnog projekta je 496.500,00 kuna, obveza Županije bi bio iznos do 
74.475,00 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju kroz odobrenu tehničku pomoć odabrani konzultanti 
su izradili Studiju predizvodljivosti s analizom troškova i koristi, koja je pokazala da je ovaj Projekt 
održiv, te se očekuje nastavak tehničke pomoći kroz izradu projektne dokumentacije za rekonstrukciju 
odnosno izgradnju ceste koja će povezati Beli Manastir i Batinu. 
 

Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU dostavilo je 22. studenog 2013. godine  
Županu Odluku o regionalnim razvojnim projektima kojima je odobrena tehnička pomoć u pripremi. 
Iz navedene Odluke je vidljivo da je Županiji odobrena tehnička pomoć za pripremu projektne ideje 
"Regionalni distribucijski centar voća i povrća" u projektni prijedlog koji će se prijaviti na natječaje 
prihvatljive za financiranje njegove izgradnje. Navedenu Odluku Ministarstvo regionalnog razvoja i 
fondova Europske unije donijelo je povodom razmatranja svih  prijavljenih projektnih ideja na javni 
poziv za dostavu projektnih ideja regionalnih razvojnih projekata, te izvršenog bodovanja. 
Potpisivanje Sporazuma o tehničkoj pomoći se očekuje u veljači 2014. godine, stoga će više podataka 
o odobrenoj tehničkoj pomoći biti dano u sljedećem Izvješću. 
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Podrobniji podaci o pripremi i izvođenju razvojnih projekata navode se u posebnoj Informaciji 
o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije. 
 

Vezano uz kreditnu liniju "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa", valja 
napomenuti da Program IPA predstavlja pripremu Republike Hrvatske za članstvo u Europskoj uniji i 
korištenje Strukturnih fondova. Dio natječaja IPA programa podrazumijeva trošenje vlastitih sredstava 
prijavitelja za provedbu projekata, nakon čega slijedi povrat dijela financiranja koje pokriva IPA 
program. Dio prijavitelja na natječaje ovo predfinanciranje rješava uz pomoć komercijalnih  kredita, što 
ih stavlja u nepovoljan položaj jer se trošak kamata ne može priznati kao prihvatljivi trošak projekta. 
Sukladno pravilima IPA Programa odobreni projekti za financiranje imaju širi pozitivan utjecaj na 
zajednicu i moraju biti sukladni razvojnim odrednicama Europske Unije, Republike Hrvatske i regije u 
kojoj se provode. Sukladno ovim propisanim karakteristikama vidljiv je interes Osječko-baranjske 
županije za provedbu ovih projekata ukoliko se isti provode na području Osječko-baranjske županije, a 
sukladni su Županijskoj razvojnoj strategiji Osječko-baranjske županije. Na tragu pomoći istim 
prijaviteljima i što uspješnije provedbe projekata na području Županije, Skupština Osječko-baranjske 
županije na svojoj 23. sjednici, održanoj 28. veljače 2012. godine, donijela je Zaključak o pokretanju 
projekta "Pomoć u realizaciji projekata iz IPA programa" ("Županijski glasnik" broj 2/12.), kojim bi se 
neprofitnim pravnim osobama s područja Osječko-baranjske županije, a kojima su odobrena bespovratna 
sredstava u okviru IPA programa, otvorila mogućnost korištenja kreditnih sredstava za predfinanciranje 
odobrenih projekata. Nakon provedenog postupka odabira određena je Zagrebačka banka d.d. Zagreb za 
partersku banku u poslovnoj suradnji. Osječko-baranjska županija u suradnji s poslovnom bankom 
sudjeluje kroz subvenciju kamate od 2 postotna poena. Provoditelji projekata se javljaju za mogućnost 
dobivanja potpore putem utvrđenih obrazaca i propisane procedure, a samo odobravanje financijske 
potpore obavlja Povjerenstvo za odobravanje potpore za projekte iz IPA programa. U predmetnom 
razdoblju Povjerenstvo za odobravanje potpore za projekte iz IPA programa se sastalo četiri puta i 
prihvatilo zamolbe za potporu za četiri projekta. 
 
 
3. POTICANJE PODUZETNIŠTVA 
 

Porast zaposlenosti, podizanje životnog standarda i novi zamah nacionalnog gospodarstva, kao 
način prevladavanja stanja stagnacije i nazadovanja, mogući su jedino uz puni razvoj i aktiviranje 
poduzetništva. Svjetsko je iskustvo pokazalo da je malo i srednje poduzetništvo glavni pokretač 
gospodarskog razvitka i generator novih radnih mjesta. Mala i srednja poduzeća okvir su za realizaciju 
poduzetničke inicijative koja čini osnovu gospodarstva. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na svojoj 6. sjednici održanoj 18. prosinca 2013. godine 
donijela Program poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. godinu. 
 

Program poticanja poduzetništva na svome području provodi Županija u suradnji s jedinicama 
lokalne samouprave, poduzetničkim centrima i inkubatorima te svim ostalim institucijama 
poduzetničke podrške. U tom sklopu nalaze se mjere koje se odnose na informiranje o programima 
poticanja poduzetništva, savjetovanje poduzetnika, permanentnu edukaciju, razvoj start up i mladih 
poduzeća, poticanje osnivanja poduzetničkih zona, poticanje zapošljavanja, sufinanciranje uvođenja 
sustava kvalitete, poticanje obrtništva, nastupe na sajmovima, suradnju na inovacijama i uvođenju 
novih proizvoda, poticanje zadrugarstva, nove investicije i poticanje izvoza i suradnju s institucijama 
poduzetničke podrške. No, nesporno je da je stvaranje materijalnih uvjeta presudna komponenta o 
kojoj ovisi mogućnost implementacije stečenih znanja i pokrenutih ideja. Iz ovih razloga Županija je 
nastavila ulagati napore i sredstva u jačanje razvojne infrastrukture te nastavila s ostvarivanjem 
projekta kreditiranja poduzetnika. 
 
3.1. Poduzetničke zone i nova ulaganja 
 
 Izgradnjom poduzetničkih zona na području Županije, Županija, općine i gradovi žele 
potaknuti razvoj gospodarstva na svom području, riješiti prostorne probleme poduzetnika i poticati 
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buduće poduzetnike na ulaganje. Osnivanjem poduzetničkih zona i proširenjem aktivnosti u 
postojećim, na dugoročan se način pomaže poduzetnicima u rješavanju problema prostora, odnosno 
stvaranju uvjeta za nesmetani rad, korištenje zajedničke infrastrukture i povezivanje poduzetnika 
smještenih na istom prostoru. Skupština Osječko-baranjske županije je 27. veljače 2013. godine 
donijela Plan razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 
2013. godine do 2017. godine. Tijekom 2013. godine Osječko-baranjska županija izdvojila je 
1.550.000,00 kuna za sufinanciranje izgradnje poduzetničkih zona u jedinicama lokalne samouprave. 
 

U izvještajnom razdoblju Županija je kroz različite aktivnosti i projekte, promovirala 
poduzetničke zone kao i mogućnosti poslovanja u njima ("Razvoj investicijskog okruženja", 
"Poduzetnička zona", i dr.), a osiguranim sredstvima u proračunu za ulaganja u zone jedinicama 
lokalne samouprave pruža i financijsku pomoć. 
 

U okviru web portala www.obz-invest.hr ažuriraju se podaci o poduzetničkim zonama, te su 
svi važniji podaci za Županiju, razvrstani u nekoliko ključnih kategorija. Ovi podaci služe svim 
zainteresiranim potencijalnim investitorima kao vodič prilikom otvaranja mogućnosti ulaganja u 
različite sektore važne za gospodarski prosperitet Županije. Ovakvim pristupom nastoji se privući što 
je moguće više domaćih i stranih ulaganja u Županiju, omogućiti otvorenost Županije prema 
međunarodnom tržištu, kao i osigurati što jednostavniji i brži pristup svim važnim podacima za sve 
potencijalne ulagače. 
 
3.2. Kreditiranje poduzetnika 
 

Osječko-baranjska županija izdvaja značajna financijska sredstva iz svog proračuna za 
subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati 
snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća da postignu 
konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika. 
Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, 
samozapošljavanje, te očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, 
povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak. 
 

U izvještajnom razdoblju Županija je nastavila sa subvencioniranjem kamate na poduzetničke 
kredite putem sljedećih projekata: 
- Projekt "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" za 2004. godinu, 
- Projekt "Lokalni projekti razvoja - mikrokreditiranje" i 
- Projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu. 
 
 Kamatu na poduzetničke kredite navedenih kreditnih linija osim Županije, subvencioniraju i 
Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo branitelja i jedinice lokalne samouprave (Grad Beli 
Manastir, Grad Donji Miholjac, Grad Našice, Grad Osijek i Grad Valpovo) s područja Županije. 
Županija je u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine za subvenciju kamate na 
poduzetničke kredite iz Proračuna Osječko-baranjske županije za  2013. godinu isplatila 1.630.000,00 
kuna. 
 

S istim namjerama, Županija je sufinancirala troškove zajedničkih i individualnih nastupa na 
sajmovima, festivalima, smotrama, natjecanjima i drugim manifestacijama. 

 
3.3. Informiranje, edukacija i savjetovanje poduzetnika 
 

Nije suvišno često ponavljati da je osposobljenost ljudskih resursa presudna komponenta 
razvoja jedne sredine. Upravo su, stoga, značajne aktivnosti usmjerene pružanju pomoći sadašnjim i 
potencijalnim poduzetnicima u njihovom osposobljavanju i pribavljanju informacija od značaja za 
njihovo poduzetničko djelovanje. 
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Imati pravu informaciju u pravo vrijeme na pravom mjestu od presudnog je značaja za sve 
sudionike tržišne utakmice. Samo onaj poduzetnik kojem su dostupne sve informacije, može napraviti 
najbolji odabir za sebe i svoju tvrtku, te na taj način utjecati na olakšavanje poslovanja i 
maksimiziranje dobiti. U oblikovanju ove vrste pomoći poduzetnicima u prostorima Upravnog odjela 
za gospodarstvo i regionalni razvoj ustanovljen je i djelovao Info pult. Pored toga, u okviru web 
stranica Županije aktivan je i takozvani "virtualni Info-pult". Razvijen je i projekt SMS poduzetnik 
kao oblik brzog obavještavanja o kreditnim linijama, poticajima za poduzetnike, zakonodavnim i 
računovodstvenim promjenama, kao i drugim podacima značajnim za razvoj poduzetništva. 
 

Osječko-baranjska županija redovito sufinancira provedbu Programa usavršavanja 
managera - Puma od 2004. godine, a kroz programe edukacije prošlo je više od 1.050 polaznika, koji 
su izrazili zadovoljstvo kvalitetom i koncepcijom seminara, ističući kako su potrebe za dodatnim 
usavršavanjem vrlo često veće od financijskih mogućnosti. Osječko-baranjska županija i Hrvatska 
udruga poslodavaca potpisali su Ugovor o sufinanciranju "Programa usavršavanja managera - Puma" 
Hrvatske udruge poslodavaca na području Osječko-baranjske županije i za tekuće razdoblje, kojim 
Županija Program sufinancira s 25.000,00 kuna. HUP se obvezao u Županiji provesti edukativne 
seminare u sklopu Programa za poduzetnike s područja Županije i za mlade, nadarene studente 
završnih godina Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, osigurati predavače, prostor i 
tehničku potporu, te provesti seminare za najmanje 70 polaznika u roku od godinu dana od dana 
potpisivanja ovog Ugovora. 
 

Poduzetnički centri i inkubatori, uz Regionalnu razvojnu agenciju i županijska upravna tijela, 
aktivno su uključeni u svakodnevno pružanje savjetodavnih usluga poduzetnicima. Više stotina 
postojećih poduzetnika, kao i onih koji su zainteresirani za pokretanje vlastitog poduzetničkog 
pothvata, godišnje posjeti svaki od poduzetničkih centara i inkubatora. Savjetovanjem u centrima i 
inkubatorima želi se omogućiti poduzetnicima dobivanje potrebnih informacija što bliže mjestu 
njihova stanovanja i rada, kako bi se spriječio njihov gubitak vremena i novca u potrazi za pravom 
informacijom. Također, poduzetnički centri i inkubatori, u okviru svog djelokruga rada, provode 
aktivnosti informiranja i edukacije poduzetnika te promoviranja lokalnog poduzetništva. Prepoznajući 
značaj poduzetničkih centara i inkubatora, Županija je u promatranom razdoblju nastavila suradnju s 
ovim institucijama pružajući im tehničku i financijsku pomoć. U izvještajnom razdoblju za 
savjetodavne usluge koje pružaju poduzetnički centri i inkubatori Osječko-baranjska županija izdvojila 
je 60.000,00 kuna, te 35.000,00 kuna za usluge edukacije poduzetnika. 
 
3.4. Poticanje zapošljavanja 
 

Konkurentski položaj određene nacionalne ili lokalne ekonomije ovisi prvenstveno o kvaliteti 
raspoloživih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihovu kvalitetu glavni su čimbenici 
gospodarskog i socijalnog napretka. Ulaganjem u obrazovanje omogućava se stjecanje novih znanja i 
vještina, potrebnih za otvaranje novih radnih mjesta. S ciljem povećanja zaposlenosti, bolje 
motiviranosti u traženju posla i povećanjem razine stručnih i dodatnih znanja Županija je u 
izvještajnom razdoblju pokrenula projekt stručnog osposobljavanje za programiranje na sustavu za 
Internet trgovine - Magento. Naime, istraživanja pokazuju da unatoč lošoj gospodarskoj situaciji IT 
tržište rada raste, te da je posao u IT sektoru tražen i dobro plaćen. Na području Osječko-baranjske 
županije posluje velik broj tvrtki u ovom sektoru, te je uočena potreba za adekvatnim IT stručnjacima. 

 
Jedan od velikih problema na tržištu rada je dugotrajna nezaposlenost, koja za sobom povlači 

postupni gubitak znanja i vještina stečenih radom ili obrazovanjem, gubitak motivacije i aktiviteta, te 
gubitak bilo kakve veze s tržištem rada. Takve karakteristike dugotrajno nezaposlene osobe nisu 
prihvatljive na tržištu rada. Iz svih navedenih razloga Županija je osmislila projekt ECDL edukacije 
nezaposlenih osoba. Projekt je usmjeren na osobe srednje stručne spreme, koje su na evidenciji HZZ, 
PU Osijek duže od godine dana, a zanimanja su s niskom stopom zapošljavanja. Ova edukacija je 
izabrana s obzirom da nema gotovo niti jednog radnog mjesta sa srednjom stručnom spremom gdje 
kao preduvjet nije navedeno poznavanje rada na osobnom računalu, a opća informatička pismenost 
populacije nezaposlenih osoba kojima je ovaj projekt namijenjen, vrlo je loša. 
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U izvještajnom razdoblju Županija je pokrenula i projekte osposobljavanja dugotrajno 
nezaposlenih osoba za tržište rada - osposobljavanje za zavarivača MIG/MAG postupkom i 
osposobljavanje za obavljanje poslova rukovatelja autodizalicom. Temeljem obavljenih istraživanja, 
uočena je kontinuirana potreba poslodavaca za ovakvim kadrom, a kandidati koji završe 
osposobljavanje imaju vrlo veliku vjerojatnost zapošljavanja. Također, pokrenut je i projekt 
usavršavanja dugotrajno nezaposlenih osoba za deficitarna zanimanja - usavršavanje za poslove 
dizajnera/ice i programera/ke aplikacija za mobilne uređaje. Kandidati koji završe ovakvo 
osposobljavanje imaju vrlo veliku vjerojatnost kako zapošljavanja tako i samozapošljavanja, jer je za 
pokretanje tvrtke u IT djelatnosti potrebna dobra ideja, računalo i mobitel, a ovi uređaji postali su dio 
naše svakodnevice. 
 

Za provođenje projekata poticanja zapošljavanja tijekom 2013. godine izdvojeno je 
323.800.00 kuna. 
 
 
4. POLJOPRIVREDA 
 
4.1. Aktivnosti uređenja poljoprivrednog zemljišta 
 

Osječko-baranjska županija raspolaže povoljnim zemljišnim resursima za uspješnu 
poljoprivrednu proizvodnju. U nastojanju otklanjanja prepreka Županija već godinama ulaže značajne 
napore u sređivanju imovinsko-pravnog stanja i uređenje zemljišnih parcela namijenjenih 
poljoprivredi. U tom kontekstu nastavljena je politika sufinanciranja geodetsko-katastarske izmjere 
poljoprivrednog zemljišta, provedba Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja 
poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Županije, te provedbe drugih razvojnih  projekata u 
poljoprivredi. 
 

U cilju nastavka provedbe geodetsko-katastarske izmjere na području Osječko-baranjske 
županije i stvaranja potrebnih preduvjeta za sređivanje zemljišno knjižnog stanja i provedbe programa 
raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, na prijedlog Župana Skupština Osječko-baranjske 
županije donijela je Program sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje od 2013. do 2016. godine. Osim toga Župan je u izvještajnom 
razdoblju potpisao Aneks Sporazumu o sufinanciranju geodetsko-katastarskih usluga na području 
Općine Gorjani za katastarsku općinu Gorjani. 
 
 Radi osiguravanja uporabe službenih prostornih podloga  u digitalnom obliku koje u okviru 
svoje nadležnosti izrađuje i održava Državna geodetska uprava, pod povoljnijim uvjetima (za potrebe 
prostornog planiranja i drugih aktivnosti), Županija je s 38 jedinica lokalne samouprave i tri trgovačka 
društva (Uprava za ceste Osječko-baranjske županije, Cesting d.o.o. i HEP-Plin d.o.o., Osijek), 
zaključila Sporazum o osiguravanju sredstava za sufinanciranje izrade i ažuriranja službenih 
prostornih podloga državne izmjere i katastra nekretnina za razdoblje 2010. - 2013. godine. 
Potpisnicima Sporazuma osigurat će se u razdoblju od 2010. do 2013. godine besplatno korištenje 
prostornih podloga koje vodi i ažurira Državna geodetska uprava, a to su: Službeni listovi Detaljne 
topografske karte u mjerilu 1: 25000, Digitalna ortofoto karta DOF5, Hrvatska osnovna karta HOK5, 
Digitalni ortofoto plan DOF2 za područje izrađenosti, Podaci o alfanumeričkom obliku (županija, 
grad/općina, mjesna samouprava, naselje, ulica i kućni brojevi), Podaci o grafičkom obliku (županija, 
grad/općina, mjesna samouprava, naselja, statistički krug, katastarska općina - Središnji registar 
prostornih jedinica), Digitalni katastarski planovi - rasteri i Digitalni katastarski planovi - vektori. 
Županija je zajedno s potpisnicima sporazuma o osiguranju sredstava u izvještajnom razdoblju uredno 
podmirila nastale obveze. 
 

Provedba Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 
zemljištem i vodama (NAPNAV) na području Osječko-baranjske županije, koja se već nekoliko 
godina uspješno provodi u suradnji s Hrvatskim vodama nastavljena je i tijekom 2013. godine. U 
izvještajnom razdoblju nastavljena je izrada projektne dokumentacije za Sustav navodnjavanja 
Karašica. Sredstva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije osiguravaju Ministarstvo i 
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Osječko-baranjska županija i to u omjeru 80% Ministarstvo, 20% Županija. Navedena sredstva 
Županije doznačuju Hrvatskim vodama temeljem zahtjeva  za doznaku sredstava, ovjerene 
dokumentacije i računa. Kako se radi o velikom projektu čije je provođenje i realizacija predviđena 
kroz nekoliko godina, određeno je kako Hrvatske vode s Osječko-baranjskom županijom kao 
investitorom sklapaju godišnje ugovore o financiranju za izradu projektne dokumentacije unutar 
Programa. 
 

Sukladno navedenom Župan je 5. travnja 2013. godine s Hrvatskim vodama sklopio Ugovor o 
sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije Program izrade 
projektne dokumentacije sustava navodnjavanja Karašica. Navedeni Ugovor je izmijenjen Prvim 
dodatkom Ugovora koji je Župan s Hrvatskim vodama zaključio  17. prosinca 2013. godine. U ovom 
izvještajnom razdoblju Župan je 17. rujna 2013. godine s Hrvatskim vodama i Građevinskim 
fakultetom u Osijeku sklopio Ugovor o aktivnoj reviziji Idejnog projekta Podsustava navodnjavanja 
Miholjački Poreč u okviru Sustava navodnjavanja Karašica. 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavila se izrada projektne dokumentacije za Sustav 
navodnjavanja Dalj i to temeljem godišnjeg Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije 
na području Osječko-baranjske županije, Program izrade projektne dokumentacije Sustav 
navodnjavanja Dalj i Ugovora o komisionom vođenju Projekta Programa izrade projektne 
dokumentacije Sustava navodnjavanja Dalj. Procijenjeni trošak izrade projektne dokumentacije za SN 
Dalj, a koja obuhvaća idejno rješenje i predinvesticijsku studiju za 3.476 ha, idejni projekt I. faze koji 
se odnosi na 906 ha, studiju izvodljivosti I. faze, elaborat ocjene prihvatljivosti zahvata na ekološku 
mrežu za I. fazu iznosi 1.630.000,00 kuna. 
 

U izvještajnom razdoblju Župan je 17. rujna 2013. godine potpisao s Hrvatskim vodama Prvi 
dodatak Ugovoru o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije, kao i Prvi dodatak Ugovoru o 
izradi projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Dalj i to s Hrvatskim vodama i zajednicom 
ponuditelja koju čine Hidroing d.o.o. Osijek, Agronomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu i Građevinski 
fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Radi potrebe provedbe geotehničkih radova za SN Dalj, Župan je 30. 
listopada 2013. godine potpisao s Hrvatskim vodama i Prizmom d.o.o. Zagreb Ugovor o geotehničkim 
istražnim radovima SN Dalj. Dana 17. prosinca 2013. godine Župan je s Hrvatskim vodama potpisao 
Drugi dodatak Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske 
županije, program izrade projektne dokumentacije SN Dalj. 
 
 Za Sustav navodnjavanja Poljoprivredni institut Osijek u ovom izvještajnom razdoblju 16. 
srpnja 2013. godine ishođena je lokacijska dozvola, te je u tijeku izrada glavnog i izvedbenog projekta. 
Župan je 17. prosinca 2013. godine s Hrvatskim vodama potpisao Prvi dodatak Ugovora o 
sufinanciranju projektne dokumentacije, Program navodnjavanja Osječko-baranjske županije, kojim je 
utvrđen iznos sufinanciranja i za ovaj sustav navodnjavanja, kao i za Sustav navodnjavanja Mala 
šuma-Velik vrt i SN Baranjsko brdo. 
 

 U izvještajnom razdoblju Župan je 21. studenog 2013. godine potpisao Prvi dodatak Ugovora 
o izradi Glavnog projekta, izvedbenog projekta i elaborata iskolčenja SN Mala šuma-Velik vrt i Drugi 
dodatak Ugovora o izradi idejnog rješenja-Predinvesticijskom studijom SN Baranjsko brdo. 
 

U sklopu stvaranja preduvjeta za izgradnju sustava navodnjavanja Mala šuma-Veliki vrt na 
području Općine Ernestinovo Župan je s Općinom Ernestinovo zaključio u korist Osječko-baranjske 
županije i Ugovor o osnivanju prava služnosti na dijelovima katastarskih čestica u k.o. Laslovo i 
Ugovor o osnivanju prava građenja  na k.č. br. 1165/2 u k.o. Laslovo. 
 

U cilju izrade projektne dokumentacije za pojedine sustave navodnjavanja  Župan je 18. 
prosinca 2012. godine potpisao s Hrvatskim vodama  Ugovor o komisijskom vođenju projekta izrade 
projektne dokumentacije za Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija, ukupna procjena troška izrade 
projektne dokumentacije je 1.510.000,00 kuna, a obuhvat sustava je 600 ha. Tijekom 2013. godine 
nastavljena je izrada potrebne dokumentacije, kao i sufinanciranje temeljem godišnjih ugovora s 
Hrvatskim vodama. U izvještajnom razdoblju Župan je 17. prosinca 2013. godine potpisao Prvi 
dodatka Ugovoru o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, 
Program izrade projektne dokumentacije Sustav navodnjavanja Budimci-Krndija. 
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Temeljem Ugovor o komisijskom vođenju projekta izrade projektne dokumentacije za Sustav 
navodnjavanja Puškaš, ukupna procjena troška izrade projektne dokumentacije je 1.510.000,00 kuna, a 
obuhvat sustava je 853 ha, tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je izrada projektne 
dokumentacije. U ovom izvještajnom razdoblju Župan je potpisao Drugi dodatak Ugovoru o 
sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, Program izrade 
projektne dokumentacije SN Puškaš 17. prosinca 2013. godine. 
 
 U sklopu provedbe NAPNAV-a definiran je Sustav navodnjavanja Baranja obuhvata 4.999 ha, 
a koji se proteže na području Općine Kneževi Vinogradi. Potrebna voda za ovaj sustav navodnjavanja 
osigurat će se iz lateralnog kanala Kneževi Vinogradi-Zmajevac čija izgradnja je u tijeku. U ovom 
izvještajnom razdoblju Župan je 17. rujna 2013. godine s Hrvatskim vodama potpisao Ugovor o 
sufinanciranju projektne dokumentacije Sustava navodnjavanja Baranja. 
 
 Za Sustav navodnjavanja Mala šuma-velik vrt predan je zahtjev za potvrdu glavnog projekta, a 
za sljedeće sustave navodnjavanja podneseni su zahtjevi za izdavanje lokacijske dozvole: SN Kapelna, 
SN Miholjac-Viljevo, SN Kitišanci, SN Dalj, Idejni projekt I. faze na 906 ha i SN Budimci-Krndija. 
 
4.2. Politika poticaja razvoja poljoprivrede 
 

Sukladno Odluci o poticajima u razvoju poljoprivrede i ruralnom razvoju na području 
Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine ("Županijski glasnik" broj 4/11., 
4/12. i 7/13.) u izvještajnom razdoblju Župan je odobravao posebne potpore za razvoj poljoprivrede, 
kao i  potpore za uređenje ruralnog prostora, a koje se dodjeljuju temeljem podnesenih zamolbi. 
 

Znanstvenici Poljoprivrednog fakulteta u Osijeku već dugi niz godina, svaki u svojoj domeni, 
s iznimnim uspjehom provode različite istraživačke projekte s jedinstvenim ciljem unaprjeđenja 
poljoprivredne proizvodnje, a koji su primjenjivi u praksi te je Župan s Poljoprivrednim fakultetom u 
Osijeku potpisao Sporazum o sufinanciranju istraživačkog projekta "Utvrđivanje genetske čistoće crne 
slavonske svinje", voditelja projekta doc.dr.sc. Vladimira Margete. 
 
 Radi praćenja stanja poljoprivrednog zemljišta i utvrđivanja preporuka za gnojidbu, s ciljem 
optimizacije gnojidbe i postizanja visokih i stabilnih prinosa, a na temelju Zaključka Županijske 
skupštine o provedbi projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području 
Osječko-baranjske županije u 2013. godini, Župan je prihvatio prijedlog Sporazuma o provedbi 
Projekta "Kontrola plodnosti tla na poljoprivrednim gospodarstvima" na području Osječko-baranjske 
županije u 2013. godini. Navedeni Sporazum trebao se zaključiti s Agencijom za poljoprivredno 
zemljište - Zavodom za tlo, Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku i jedinicama lokalne samouprave 
koje su prihvatile sudjelovanje u Projektu (7 gradova i 33 općine), ali obzirom na okolnost preustroja 
Zavoda za tlo i prelaska iz Hrvatskog centra za poljoprivredu, hranu i selo u Agenciju za 
poljoprivredno zemljište, Sporazum u 2013. godini nije zaključen. 
 

Župan je tijekom izvještajnog razdoblja održao i radne sastanke s predstavnicima udruga 
poljoprivrednih proizvođača, te pratio stanje u pojedinim sektorima poljoprivredne proizvodnje. Tako 
je 4. srpnja 2013. godine održao sastanak s udrugama proizvođača mlijeka, proizvođača svinja, 
udrugama voćara, vinogradara i vinara, udrugama povrtlara i ratara, udrugama pčelara, predstavnicima 
Hrvatske poljoprivredne komore, Hrvatske gospodarske komore i Hrvatske obrtničke komore radi 
sagledavanja problema u navedenim sektorima i predlaganja mjera za stabilizaciju u tim sektorima. 
 

Potporu razvoju poljoprivrede Župan je pružao odobravanjem potpora za sufinanciranje 
nastupa na sajmovima poljoprivrednih proizvođača, sufinanciranje sajamskih manifestacija kao što je 
Osječki jesenski sajam, Kulinijada u Jagodnjaku, Osijek je kolijevka pčelarstva,  održavanje stručnih 
skupova i savjetovanja u sektoru poljoprivrede. 
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Župan je vodio brigu i o zaštiti poljoprivrede od šteta nastalih uslijed elementarnih nepogoda. 
Sagledavajući trenutno stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem nepovoljnih vremenskih uvjeta 
ledotuče koja je dana 11. srpnja 2013. godine zahvatila dio područja Općine Čeminac, naselja 
Grabovac, Čeminac i Kozarac, a što je izazvalo štete kod fizičkih i pravnih osoba na poljoprivrednim 
kulturama i dugogodišnjim nasadima, Župan je dana 18. srpnja 2013. godine proglasio stanje 
elementarne nepogode tuče na području Općine Čeminac za poljoprivredne kulture i dugogodišnje 
nasade. 
 
 
5. TURIZAM I RURALNI RAZVOJ 
 

Budući da kontinentalni turizam postaje sve značajniji dio turističke ponude Republike 
Hrvatske, Osječko-baranjska županija znatne napore ulaže u proširenje i predstavljanje turističke 
ponude. To se posebno odnosi na razvijanje seoskog turizma koji u sebi uključuje i projekt 
ustanovljenja i subvencioniranja vinskih cesta, manifestacije turističkog značenja i razvoj turističke 
ponude obiteljskih gospodarstava. 
 
 U cilju predstavljanja svojih turističkih potencijala Osječko-baranjska županija se po drugi put 
predstavila na manifestaciji Dani vina otoka Krka, koja je održana 30. i 31. kolovoza 2013. godine. 
Predstavljena su vina sa sva četiri vinogorja Županije i to kroz predstavljanje vinskih cesta sa svojom 
bogatom ponudom vina i drugih autohtonih proizvoda. Posebna pozornost je dana predstavljanju 
Projekta Wine Tour. Na svečanom otvorenju manifestacije  Dana vina otoka Krka Župan je istakao 
značaj vinskog turizma kao važne odrednice za daljnji gospodarski razvoj. 
 

U suradnji s Hrvatskom zajednicom županija održan je 2. Sajam županija od 19. do 22. rujna 
2013. u prostoru paviljona Zagrebačkog velesajma. Svrha i značaj Sajma očituje se u promoviranju 
tradicijske i kulturne baštine na području županija. Osječko-baranjska županija uspješno se predstavila 
na navedenom Sajmu kroz prezentaciju turističko-vinskih cesta te bogate gastro ponude. Posebnost 
Sajma je u tome što je to jedino mjesto na kojem je prikazan hrvatski potencijal kroz nastup županija i 
to na način da su sudjelovale sve županije. U okviru Sajma održano je niz edukativnih i stručnih 
predavanja te interaktivnih radionica, a sve u cilju regionalnog razvoja te ostvarivanja što bolje 
međunarodne suradnje. 
 

Potporu promoviranju tradicijske i kulturne baštine te potencijala od značaja za razvoj turizma 
Župan je davao i sudjelujući u brojnim manifestacijama ovoga sadržaja organiziranim na lokalnim 
razinama na području Županije. Održano je niz manifestacija koje imaju za cilj promicanje tradicije i 
narodnih običaja, među kojima su Festival "Dani Slavonske šume" - manifestacija s nizom turističkih i 
kulturno-zabavnih sadržaja, Dan povratka (Aljmaš) kolovoz, Sajam starih običaja i zanata u Erdutu u 
rujnu, Miholjački sajam - rujan sajam gospodarstva i turizma, Zlatna berba- Rakitovica, Praćkijada - 
Radikovci - prvenstvo Slavonije u gađanju praćkom - rujan, Olimpijada starih športova u Brođancima, 
Bizovački Božićni sajam, Ribarski dani u Kopačevu, Međunarodni etno-susreti, Slama -festival, 
Miholjačko sijelo, Osječke ljetne noći, Likovna kolonija Ernestinovo, Jesen u Baranji, Ladimirevački 
divani, manifestacije vezane uz proslavu Martinja, te i druge manifestacije vezane uz tradiciju i 
kulturnu baštinu. 
 

I lovstvo je dio turističke ponude Županije. Zajednička lovišta na području Osječko-baranjske 
županije u zakupu su lovačkih društava. 
 

Župan je u ovom izvještajnom razdoblju temeljem Odluke o subvencijama za unaprjeđenje 
lovstva na području Osječko-baranjske županije odobrio 10 subvencija, od čega 3 za kupovinu 
zemljišta za osnivanje remiza za divljač i 7 za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, dok za opremanje 
hladnjača za prihvat mesa divljači i legalizaciju lovačkih kuća nije bilo podnesenih zahtjeva. 
 

Župan je 29. studenog 2013. godine donio Zaključak kojime predlaže Skupštini Županije 
produljenju ugovora o zakupu prava lova u tri  zajednička lovištima na području Osječko-baranjske 
županije. Navedeno je Skupština Županije i prihvatila svojim  rješenjima od 18. prosinca 2013. 
godine. 
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6. ENERGETIKA I ODRŽIVI RAZVOJ 
 

Prema određenjima državne Strategije, održivi razvitak je razvitak koji zadovoljava potrebe 
današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Održivi razvitak ostvaruje ravnotežu 
između zahtjeva za unaprjeđivanjem kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ostvarivanjem 
socijalne dobrobiti i mira za sve (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem sastavnica okoliša kao 
prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnja i buduće generacije. 
 
 Postupajući sukladno ovim određenjima, Županija je nastavila pripremu dokumenata odnosno 
poduzimanje aktivnosti usmjerenih potpunijem iskorištenju čistih, prirodnih, osobito obnovljivih, 
izvora energije, njezinom štedljivom korištenju te aktivnostima zaštite okoliša i prirode od zagađenja 
čiji je uzročnik čovjek. 
 

Na temelju potpisane Energetske povelje u okviru projekta Sustavno gospodarenje energijom 
u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj, te Pisma namjere u 2008. godini nastavljeno 
je s daljnjim aktivnostima prema projektu osiguravanja energetske učinkovitosti u objektima u 
vlasništvu Županije odnosno u objektima ustanova na kojima Županija ima osnivačka prava. Zadužene 
osobe uspješno popisuju mjesečnu, ali i tjednu potrošnju, uz stalno savjetovanje i pomoć stručnih 
osoba iz Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj. Popisani su svi objekti, njihove 
površine, tipovi grijanja i te se vrijednosti unose u registar. Putem Informacijskog sustava za 
gospodarenje energijom (ISGE) kontinuirano on-line prati se potrošnja energije i ima uvid u potrošnju 
u svim objektima. Svaki korisnik ima svoju korisničku šifru za unos podataka. Na ovaj način stvoren 
je registar koji daje podatke o potrošnji svakog objekta te kao takav čini dobru osnovu za donošenje 
poslovnih odluka o tome u kojim objektima su potrebna dodatna ulaganja  te kakvi su očekivani učinci 
ulaganja. Sustavno gospodarenje energijom tako je postalo osnovom za planiranje te racionalnije 
raspolaganje proračunskim sredstvima. 
 

Tijekom izvještajnog razdoblja završena je većina projekata rekonstrukcije sustava grijanja 
i/ili zamjene stolarije koje su škole i zdravstvene ustanove uz stručnu pomoć Upravnog odjela za 
gospodarstvo i regionalni razvoj provodile u projektima iz 2010. godine u suradnji sa Fondom za 
zaštitom okoliša i energetske učinkovitosti. Cjelokupna vrijednost provedenih investicija je 
11.271.514,51 kuna od čega je Fond sudjelovao sa 7.025.971,58 kuna, a razliku  u iznosu od 
4.276.691,17 kuna je osigurala Osječko-baranjska županija. 
 

Slijedom zakonske obveze provođenja energetskog pregleda i izrade energetskog certifikata 
za sve zgrade javne namjene čija je korisna površina iznad 500 m², Osječko-baranjska županija je u 
izvještajnom razdoblju financirala postupak provođenja energetskog pregleda i izrade energetskih 
certifikata za ukupno 47 objekata nad kojima ima osnivačka prava. Ukupna izdvojena sredstva iz 
Proračuna Osječko-baranjske županije za potrebu izrade ovih dokumenata su 325.130,40  kuna  
Tijekom 2013. godine Osječko-baranjska županija je sa tvrtkom Lekoterm d.o.o. iz Osijeka sklopila 
Ugovor o provedbi energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata za zgrade u vlasništvu 
Osječko-baranjske županije u skladu s kojim je proveden energetski pregled i energetsko certificiranje 
za zgrade i etažne dijelove zgrade u vlasništvu Osječko-baranjske županije i to: Dom tehnike Valpovo, 
Braće Radića 36, Valpovo, Zgrada Županije, Trg A.Starčevića 2, Osijek, Dom tehnike Osijek, Trg 
J.Križanića, Osijek, Zgrada  Županije, Europske avenije 11, Osijek, Etažni dio zgrade Županije na I i 
II katu; Kapucinska 40, Osijek, Kuća katnica u Belom Manastiru, M.Gupca 51, Beli Manastir,  Dom 
ronioca, etažni dio, Kapucinska 28, Osijek i  etažni dio zgrade Županije na I. katu,Trg Lava Mirskog 
1, Osijek. Za izradu ovih dokumenata iz Proračuna Osječko-baranjske županije izdvojeno je 86.839,01 
kuna. Slijedom raspisanog Natječaja za prikupljanje ponuda za korištenje sredstava Fonda za zaštitu 
okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog 
certificiranja zgrada Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj je organizirao niz radionica na 
kojima su ustanove kojima je Županija osnivač dobile informacije i stručnu pomoć u prijavi na ovaj 
natječaj. U prosincu 2013. godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je donio Odluku o 
odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog 
sufinanciranja energetskih pregleda građevina i energetskog certificiranja zgrada temeljem koje je 
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odobreno sufinanciranje energetskih pregleda i izrade energetskih certifikata za ukupno 100 objekata u 
vlasništvu ustanova nad kojima Županija ima osnivačka prava, projekti će biti realizirani tijekom 2014 
godine, a planirana vrijednost investicije je 545.987,03 kuna pri čemu je planirano učešće Fonda 
218.394,81 kuna. Temeljem dosadašnjih iskustava u provedi projekata, pripremljena projektna 
dokumentacija je osnova prijave na natječaje Fonda. Slijedom navedenog iz proračuna je izdvojeno 
76.093,75 kuna za snimanje pročelja, izradu projektantskog troškovnika i tendera za pročelje za 
osnovne škole: Hinka Juhna Podgorač, Josipa Jurja Strossmayera Trnava područne škole Lapovci, 
Kondrić, Hrkanovci i Dragotin, Josipa Kozarca, Semeljci zgrada matične škole i područne škole 
Vučevci, Forkuševci, Vrbica, Koritna i Kešinci, Mate Lovrak- Vladislavci, Dalj područna škola Erdut, 
Josipa Kozarca, Josipovac Punitovački područna škola Jurjevac i osnovna škola Lug zgrada matične 
škole u Lugu i područne škole Vardarac i Kopačevo. 
 

U Info galeriji za energetsku efikasnost (EE info galerija), koja je otvorena u prosincu 2010. 
godine, građani uz besplatne edukacijske brošure traže savjete o toplinskoj izolaciji, smještaju kuće, 
adaptaciji stare kuće, smjernicama za pravilno zagrijavanje prostora, primjeni solarnih kolektora, 
hlađenju prostora, energetskoj efikasnoj rasvjeti i uštedi pri svakodnevnom korištenju kućanskih 
uređaja, a sve u svrhu povećanja energetske efikasnosti. Slijedom sve većeg broja natječaja iz područja 
energetske učinkovitosti interes i broj upita, ali i njihova raznovrsnost ukazuje na činjenicu da je 
Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, kao i Info galerija u sklopu njega, prepoznata kao 
mjesto na kojem se mogu dobiti korisne informacije i stručna pomoć u prijavi i provedbi natječaja iz 
ovog područja. 
 
 Župan Osječko-baranjske županije je 25. srpnja 2013. godine raspisao Javni natječaj za  zakup 
krovnih površina zgrada javnih namjena na području Osječko-baranjske županije radi postavljanja 
fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) u svrhu istodobne proizvodnje električne i toplinske 
energije. Navedenim projektom obuhvaćena je 21 zgrada (13 osnovnih škola, jedna srednja škola i 5 
zdravstvenih ustanova).  Nakon provedenog Javnog natječaja na koji se javila zajednica ponuditelja 
MOJE SUNCE d.o.o. Osijek,  VR Enbekon d.o.o., Zagreb i RICARDO-ENERGIJA d.o.o., Darda,  
Župan je 5. rujna 2013. godine donio Rješenje o prihvaćanju najpovoljnije ponude za zakup krovnih 
površina zgrada javnih namjena na području Osječko-baranjske županije radi postavljanja 
fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) u svrhu istodobne proizvodnje električne i toplinske 
energije kojim se prihvatila se ponuda zajednice ponuditelja MOJE SUNCE d.o.o., Osijek, VR 
Enbekon d.o.o., Zagreb i RICARDO-ENERGIJA d.o.o.,  Darda  s ponuđenim ukupnim iznosom 
zakupnine od 7,2% ukupnog mjesečnog prihoda za isporučenu električnu energiju koju će zajednica 
ponuditelja  ostvariti temeljem ugovora o otkupu električne energije. Vrijednost postavljanja 
fotonaponskih sustava (solarnih elektrana) u svrhu istodobne proizvodnje električne i toplinske 
energije za 21 gore navedenu zgradu iznosi cca. 8.400.000,00 kuna (jedna cca. 400.000,00 kuna). 
Investitori i obrazovne i zdravstvene ustanove zaključili su 13 rujna 2013. godine ugovor o zakupu 
krovnih površina na rok od 14 godina. 
 

Temeljem Natječaja za prikupljanje ponuda jedinica lokalne i područne (regionalne) 
samouprave radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) koji je Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost objavio 3. prosinca 2012. godine, Osječko-baranjska županija i Fond su 6. 
kolovoza 2013. godine zaključili Ugovor o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih 
izvora energije u kućanstvima "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima" 
davanjem financijske pomoći. Vrijednost projekta iznosi 2.358.225,72 kune, od čega će Fond 
sudjelovati u iznosu do 840.000,00 kuna (35,62%), Osječko-baranjska županija u iznosu do 
235.822,57 kune (10%), dok će fizičke osobe snositi preostale troškove nabave i ugradnje obnovljivih 
izvora energije (54,38%). Županija sufinancira nabavu i ugradnju sustava za korištenje obnovljivih 
izvora energije u 70 obiteljskih kuća za prihvatljive troškove nastale nakon dana objave natječaja i to 
za: sustave sa solarnim toplinskim kolektorima za pripremu potrošne tople vode ili za pripremu 
potrošne tople vode i grijanja; sustave s dizalicama topline za pripremu potrošne tople vode, grijanje i 
hlađenje A energetske klase i sustave s kotlom na drvnu sječku/pelete ili s priolitičkim kotlom na drva 
za pripremu potrošne tople vode i grijanje. Nakon provedenog Natječaja za prikupljanje prijava za 
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sudjelovanje Osječko-baranjske županije u sufinanciranju korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini koji je bio otvoren od 16. 
kolovoza do 15. rujna 2013. godine, Županija je 13. studenoga 2013. godine potpisala s 21 
podnositeljem prijave ugovor o međusobnim pravima i obvezama za realizaciju projekta. Na 
inicijativu Osječko-baranjske županije s Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost potpisan 
je 13. studenog 2013. godine Dodatak Ugovora o zajedničkom financiranju programa korištenja 
obnovljivih izvora energije u kućanstvima "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u 
kućanstvima" davanjem financijske pomoći te se nastavlja s realizacijom ovog projekta  do kraja lipnja 
2014. godine. 
 
 Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Osječko-baranjska županija provode 
zajednički projekt "Povećanje EnU sustava grijanja u zgradama javnog sektora na području 
OBŽ". Sukladno Odluci o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekta energetske učinkovitosti u zgradarstvu od 29. 
svibnja 2013. godine (KLASA: 024-04/13-03/08, URBROJ: 563-01/06-13-02) potpisan je Ugovor o 
zajedničkom financiranju projekta održive gradnje "Povećanje EnU sustava grijanja u zgradama 
javnog sektora na području OBŽ" davanjem financijske pomoći 17. rujna 2013. godine (KLASA: 402-
07/13-01/48; URBROJ: 2158/1-01-02-13-4) između Fonda i Županije. Procijenjena vrijednost ovog 
projekta iznosi 555.005,38 kuna (s PDV-om) od čega Fond sudjeluje sa sredstvima u visini do 80% 
prihvatljive vrijednosti projekta, a najviše u iznosu do 444.004,00 kuna. Preostali iznos do ukupne 
vrijednosti projekta je obveza Osječko-baranjske županije. Osječko-baranjska županija provela je 
postupak javne nabave i odabrala je tvrtku EMAX d.o.o. za izvođenje radova na povećanju energetske 
učinkovitosti sustava grijanja u zgradama javnog sektora na području Osječko-baranjske županije, a 
vrijednost radova je 220.643,75 kuna, dok je vrijednost obavljanja usluge stručnog nadzora 13.875,00 
kuna (ukupno radovi i nadzor  iznose 234.518,75 kuna). S obzirom da procijenjena vrijednost projekta 
iznosi 555.005,38 kuna, a ukupna vrijednost radova i nadzora nakon provedenog postupka javne 
nabave iznosi 234.518,75 kuna, što je za 320.486,63 kuna manje od procijenjene vrijednosti projekta 
Županija je uputila Fondu zamolbu za  odobrenje preostalog iznosa za ugradnju opreme za 
decentraliziranu regulaciju sustava grijanja (ugradnja balans ventila) i produženje krajnjeg roka za 
realizaciju ovog projekta do kraja 2014. godine. Ukupna procijenjena vrijednost ugradnje opreme za 
decentraliziranu regulaciju sustava grijanja (balansnih ventila) prema troškovniku je 289.245,00 kuna, 
a točan iznos će biti utvrđen nakon provedenog postupka javne nabave. 
 

Županija se u veljači 2013. godine prijavila na Natječaj za korištenje sredstava Fonda za 
zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u 
zgradarstvu koji je raspisao Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost prijavila projekt 
"Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada javnih ustanova na području Osječko-baranjske 
županije" u iznosu od  18.083.167,82 kuna. U sklopu projekta planira se povećanje toplinske zaštite 
vanjske ovojnice na objektima osnovnih škola: Antunovac, Bilje, Bijelo Brdo, Čeminac, Darda, Draž 
područna škola Batina, Ernestinovo, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Zmajevac, Šećerana i "Dr. Franjo 
Tuđman", Beli Manastir, Prve srednje škole Beli Manastir, Dvorane srednjih škola Beli Manastir, 
Gimnazije Beli Manastir, Dom zdravlja Beli Manastir, Dom zdravlja Beli Manastir ambulante: Batina, 
Darda i Kneževi Vinogradi, te Dom zdravlja Osijek ambulante: Ernestinovo i Dalj. Predmet ovog 
projekta je izvedba vanjske ovojnice sa termoizolacijom od kamene vune. Predviđena debljina 
termoizolacije je 12cm da bi se dobio koeficijent prolaska topline vanjskog zida U≤0,25 W/m²K, te 
postavljanje termoizolacije na pod negrijanog tavana u debljini d= 20cm, da bi se dobio koeficijent 
prolaska topline U≤0,20W/m²K. Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost na 
sjednici održanoj 29. svibnja 2013. godine, po podnesenim prijavama na Natječaj za korištenje 
sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske 
učinkovitosti u zgradarstvu, donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti u 
zgradarstvu kojom je prihvaćena ponuda Osječko-baranjske županije za projekt "Rekonstrukcija 
vanjskih ovojnica zgrada na području Osječko-baranjske županije" i za koju se odobrava financijska 
pomoć u visini do 80% opravdanih troškova, a najviše u iznosu do 14.260.461,25 kuna, dok će 
preostala sredstva sufinancirati Osječko-baranjska županija. S obzirom da je Izmjenom i dopunom 
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Statuta Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost propisano da Upravni odbor odlučuje uz 
suglasnost Vlade Republike Hrvatske o sklapanju pravnih poslova čija pojedinačna vrijednost prelazi 
iznos od 10.000.000,00 kuna, direktor Fonda sklopit će ugovor o korištenju sredstava Fonda s 
Osječko-baranjskom županijom za projekt "Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada na području 
Osječko-baranjske županije", čija procijenjena i Fondu prihvatljiva vrijednost prema dostavljenoj 
dokumentaciji iznosi 17.825.576,56 kuna (sa PDV-om), u kojoj Fond sudjeluje davanjem sredstava 
financijske pomoći u iznosu 14.260.461,25 kuna po pribavljenoj suglasnosti Vlade Republike 
Hrvatske. 
 

Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VS) Osijek definiran je 
Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Strategijom prostornog razvitka Republike Hrvatske. 
U okviru ovog projekta trebalo je izgraditi branu, postrojenje za proizvodnju električne energije te 
brodsku prevodnicu. Na ovaj način, projekt bi imao dvojnu funkciju: funkciju u okviru sustava 
navodnjavanja te energetsku funkciju. U cilju nastavka aktivnosti na realizaciji ovog projekta potpisan 
je Sporazum o sufinanciranju izrade Stručne revizije Studije opravdanosti i izvodljivosti 
Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek i izrade Studije o 
utjecaju Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš. 
Ukupna planirana vrijednost izrade Stručne revizije i izrade Studije o utjecaju na okoliš je 3.380.750,00 
kuna (s PDV-om). U prosincu 2011. godine proveden je postupak javne nabave za izradu Stručne 
revizije i odabrana je ponuda ponuditelja Hidrokonzalt d.o.o., F. Alfirevića 2, Zagreb s ukupnom 
cijenom ponude od 906.250,00 kuna (s PDV-om). Tvrtka Hidrokonzalt d.o.o. je u ugovorenom roku 
izradila Stručnu reviziju i dostavila ju 16. svibnja 2012. godine Osječko-baranjskoj županiji. U 
siječnju 2012. godine  proveden je postupak javne nabave za izradu Studije o utjecaju na okoliš i 
odabrana je ponuda Elektroprojekta d.d. Zagreb s ukupnom cijenom ponude od 2.474.500,00 kuna (s 
PDV-om). Studija je završena i predana Osječko-baranjskoj županiji, a u tijeku su pregovori sa 
Hrvatskim vodama, Hrvatskom elektroprivredom d.d. Zagreb i Ministarstvom poljoprivrede oko 
daljnjih aktivnosti, naime potrebito je definirati nositelja zahvata (Zakon o zaštiti okoliša definira da je 
nositelj zahvata podnositelj zahtjeva za: ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš, za utvrđivanje 
sadržaja studije o utjecaju na okoliš ili za procjenu utjecaja na okoliš, proizlazi sa, za zahvate za koje 
se u postupku procjene utjecaja na okoliš utvrde obveze provedbe mjera okoliša, praćenje stanja 
okoliša, mjera ublažavanja i sprečavanja utjecaja na ekološku mrežu, nositelj zahvata ima obvezu 
provedbe navedenog). U prosincu 2012. godine pokrenute su aktivnosti kojima će se osigurati 
financiranje idejnog projekta tj. pripremljen je Sporazum koji je u fazi potpisivanja od strane svih 
dionika koji su bili uključeni i u sufinanciranje izrade Stručne revizije i izrade Studije o utjecaju na 
okoliš. 
 
 
7. ZAŠTITA PRIRODE I OKOLIŠA 
 

U području zaštite prirode stav Župana je da se prirodne vrijednosti moraju štititi na način da 
zaštita ne ugrožava stanovništvo na tom području. Ciljeve i mjere zaštite kao i obuhvat zaštićenih 
područja je nužno usuglasiti s drugim aktivnostima i potrebama na određenom području na načelima 
održivog razvitka. Pri tome niti jedan element pa niti zaštita prirode ne može biti iznad svih ostalih 
nego samo jedan od ravnopravnih elemenata koji se međusobno usuglašavaju. Jedini interes koji mora 
biti iznad svih je interes čovjeka, stanovnika tog prostora kome se mora omogućiti dostojan život 
kojeg nema bez ekonomskog razvitka. 
 

Aktivnosti Župana u području zaštite okoliša usmjerene su osiguravanju uvjeta za izvršavanje 
poslova u okviru propisanog djelokruga usmjeravanjem djelovanja nadležnih tijela i institucija u cilju 
cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša, očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalnog 
korištenja prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, a s osnovnim ciljem osiguranja 
zdravog života za stanovnike Osječko-baranjske županije kao i temelja održivog razvitka. 
 

U izvještajnom razdoblju Osječko-baranjska županija je, sukladno obvezama iz Zakona o 
otpadu te Plana gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2007.-2015. godine, 
nastavila aktivnosti na uspostavi cjelovitog sustava gospodarenja otpadom na području Osječko-
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baranjske županije. No, aktivnosti na provedbi projekta za uspostavu Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom, koje su u 2012. godini obuhvatile ishođenje lokacijske dozvole i potvrde 
glavnog projekta za izgradnju pristupne ceste od lokalne ceste L 44111 do Županijskog centra za 
gospodarenje otpadom, zaustavljene su po zaprimanju obavijesti Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost da se svi projekti za uspostavu centara za gospodarenje otpadom stavljaju u mirovanje do 
donošenja nove Strategije gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj i Plana gospodarenja otpadom 
u Republici Hrvatskoj. U izvještajnom razdoblju Osječko-baranjska županija je za potrebe rada 
Županijske komunalne tvrtke EKOS d.o.o. financirala izradu Elaborata za gospodarenje komunalnim 
otpadom na području Osječko-baranjske županije do uspostave Centra za gospodarenje otpadom. 
Aktivnosti na navedenom projektu bit će nastavljene po završetku revizije koju provodi Ministarstvo 
zaštite okoliša i prirode u suradnji s konzultantskom kućom određenom od Europske komisije, a koja 
se odnosi na preispitivanje opravdanosti uspostave planiranog broja centara za gospodarenje otpadom 
na području istočne Slavonije. 
 

O ovoj problematici Skupština je izvještena podnošenjem Izvješća o provedbi Plana 
gospodarenje otpadom u Osječko- baranjskoj županiji za razdoblje 2007.-2014. godine u 2012. godini 
u prosincu 2013. godine. 
 

Djelatnost Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode najvećim dijelom 
je okrenuta građanima, s naglaskom na rješavanje upravnih stvari u području zaštite okoliša i prirode. 
U Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode vodi se i velika baza podataka o 
stanju okoliša "Registar onečišćavanja okoliša" koji trenutno ima 1060 korisnika, a koja je dio 
informacijskog sustava Republike Hrvatske koji vodi Agencija za zaštitu okoliša. 
 
 
8. PROMET 
 

Osijek kao važno prometno križanje u Hrvatskoj, ishodište je i cilj velikog broja cestovnih i 
željezničkih prometnih tokova, na koje treba odgovoriti redefiniranjem postojeće mreže prometnica i 
terminala kao i planiranjem hijerarhijski jasnog međusobnog usklađenja ponude cestovnog, 
željezničkog, riječnog i zračnog prometa, vodeći računa da se u Osijeku stječe i prepliće prometna 
potražnja roba i ljudi u rasponu od najširih daljinskih do prigradskih i gradskih putovanja. 
 

Treba naglasiti, da položaj koji omogućava optimalan pristup na europske i svjetske prometne 
tokove mora biti prije svega kvalitetna osnova za razvoj cjelokupnog gospodarstva ovog prostora. Pri 
tome je za ovaj dio Hrvatske strateški najznačajniji prometni pravac Podunavlje-Jadran. Izgradnjom 
novih cestovnih pravaca (autocesta i brzih cesta) i modernizacijom postojećih željezničkih pravaca 
formirat će se moderni integralni sustav istočne Hrvatske. Na taj način stvorit će se infrastrukturna 
osnova za što kvalitetniju i bržu integraciju u prostor srednje Europe. 
 

Sukladno navedenomu, razvidna je potreba izrade prostorno-prometne studije prometnog 
sustava šireg područja grada Osijeka. U tu svrhu potpisan je Sporazum o sufinanciranju izrade 
Prostorno-prometne studije prometnog sustava grada Osijeka sa širim okruženjem. Ovim Sporazumom 
predviđeno je zatvaranje financijske konstrukcije tog projekta (Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb 25%, HŽ 
- Hrvatske željeznice d.o.o. Zagreb 20%, Hrvatske autoceste d.o.o. Zagreb 20%, Uprava za ceste 
Osječko-baranjske županije 5%, Lučka uprava Osijek 5%, Grad Osijek 15% i Osječko-baranjska 
županija 10% od ukupne vrijednosti). Osječko-baranjska županija određena je za koordinatora svih 
aktivnosti vezanih za izradu predmetne studije kao i provođenje postupka javne nabave za nju. Nakon 
provedenog postupka javne nabave za izradu Prostorno-prometne studije prometnog sustava grada 
Osijeka sa širim okruženjem odabran je Institut IGH, te sukladno potpisanom ugovoru vrijednost 
izrade studije iznosi 4.950.000,00 kuna. 
 

Zbog iskorištenja gospodarskih potencijala Osječko-baranjske županije na lokacijama u Baranji, 
posebice oživljavanja turizma na području Parka prirode Kopački rit i Vinske ceste Zmajevac-Suza, 
Osječko-baranjska županija je pokrenula projekt izgradnje javnih luka u Aljmašu, Batini i Osijeku, 
otvorenih za javni promet putnika. Izgradnja putničkog pristaništa u Aljmašu je završena, a 16. 
studenog 2012. godine ishođena je uporabna dozvola za putničko pristanište. Cijeli projekt financirala 
je Osječko-baranjska županija u ukupnom iznosu od 2.281.321,10 kuna. 
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U svrhu poboljšanja prometne povezanosti jedinica lokalne samouprave na području Osječko-
baranjske županije Župan je 13. prosinca 2012. godine sklopio Sporazum sufinanciranju o izradi 
posebne geodetske podloge, idejnog, glavnog i izvedbenog projekta rekonstrukcije nerazvrstane ceste 
Antunovac (D518) do ceste Vinkovačka - Ulica Jablanova. 
 

Prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije organiziran je 
u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnikom o dozvolama za obavljanje 
linijskog prijevoza putnika. Županijski linijski prijevoz putnika na području Županije obavljaju 
Panturist d.d. Osijek, Čazmatrans - Nova d.o.o. Čazma, Gradski prijevoz putnika d.o.o. Osijek i 
Autoprometno poduzeće d.d. Požega, a na temelju dozvola koje su navedenim prijevoznicima izdane s 
rokom važenja do pet godina od datuma izdavanja. Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj 
izdao je 177 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom 
prometu. Autoprometnom poduzeću d.d. izdane su 172 dozvole za sljedeće linije: Osijek-Bilje, Bilje-
Osijek, Donji Miholjac-Blanje, Blanje-Krčenik, Krčenik-Blanje, Blanje-Donji Miholjac, Našice-
Feričanci, Feričanci-Našice, Našice-Đurđenovac, Đurđenovac-Našice, Đakovo-Forkuševci, 
Forkuševci-Đakovo, Osijek-Punitovci, Punitovci-Osijek, Forkuševci-Koritna, Koritna-Forkuševci, 
Dragotin-Piškorevci, Piškorevci-Viškovci, Piškorevci-Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka-
Piškorevci, Gorjani-Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka-Gorjani, Satnica Đakovačka-Gorjani, 
Osijek-Punitovci, Tomašanci-Punitovci, Punitovci-Osijek, Osijek-Tomašanci, Tomašanci-Osijek, 
Viškovci-Piškorevci, Piškorevci-Dragotin, Đakovo-Gašinci, Gašinci-Đakovo, Selci Đakovački-
Viškovci, Gašinci-Đakovo, Kneževi-Šećerana, Branjina-Šećerana, Šećerana-Luč, Luč-Šećerana, 
Šećerana-Branjina, Petlovac-Šećerana, Viškovci-Đurđanci, Đurđanci-Viškovci, Đakovo-Satnica 
Đakovačka, Satnica Đakovačka-Đakovo i Đurđanci-Satnica Đakovačka s rokom važenja do 5 godina. 
Panturistu d.d. izdano je 5 dozvola za liniju Seona-Našice i Našice-Seona, također sa rokom važenja 
do 5 godina. U registru posebnog linijskog prijevoza koji se vodi u Upravnom odjelu za gospodarstvo 
i regionalni razvoj upisano je 8 linija temeljem sklopljenog ugovora između prijevoznika i općine / 
grada. Temeljem inspekcijskog nadzora Ministarstva pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprave 
prometne inspekcije, Službe inspekcije cestovnog prometa i/ili zahtjeva prijevoznika u 2013. godini 
ukinuto je 98 dozvola, od toga Autoprometnom poduzeću d.d. Požega ukinute su 94 dozvole i 4 
dozvole Gradskom prijevozu putnika d.o.o. i Panturistu d.d. kao zajedničkim nositeljima dozvola. 
Izmijenjeno je 19 voznih redova na županijskim linijama. 
 
 
9. ZADOVOLJAVANJE KOMUNALNIH POTREBA 
 

Osječko-baranjska županija svake godine, vodeći brigu o potrebama jedinica lokalne 
samouprave i uravnoteženom razvoju cjelokupnog područja Županije, u svom Proračunu osigurava 
financijska sredstva za pomoć jedinicama lokalne samouprave u realiziranju projekta izgradnje ili 
obnove komunalne infrastrukture. Tijekom 2013. godine iz Proračuna Osječko-baranjske županije, 
odobrene su financijske potpore jedinicama lokalne samouprave za projekte: 
 

Namjena Osigurana sredstva 
u 2013. god. (u kn) 

Isplaćena sredstva srpanj-
prosinac 2013. god. (u kn) 

Vodoopskrba i odvodnja 4.450.000,00 3.349.324,00 
Sanitarno-tehnička infrastruktura 500.000,00 410.000,00 
Izgradnja, rekonstrukcija, 
održavanje i opremanje društvenih 
domova 

1.300.000,00 1.220.000,00 

 
Nastavljajući politiku pružanja potpore u izgradnji i obnovi objekata sakralne kulture, 

Županija je u 2013. godini osigurala 600.000,00 kuna za izgradnju, rekonstrukciju ili opremanje 
sakralnih objekata s područja Osječko-baranjske županije. Do 31. prosinca 2013. godine za ovu 
namjenu vjerskim ustanovama je odobreno i isplaćeno 598.875,00 kuna. 
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10. ZDRAVSTVO 
 

Imajući u vidu značenje zdravstvene zaštite i problematiku pružanja zdravstvene zaštite 
stanovništvu, posebice u uvjetima financijske krize te započetih reformi cjelokupnog sustava, Župan 
se uključivao u sve aktivnosti u području zdravstva u okvirima nadležnosti Županije ili za čije 
rješavanje Županija ima interes. U tom sklopu pratio je poslovanje zdravstvenih ustanova čiji je 
osnivač Osječko-baranjska županija, analizirao financijsko stanje, predlagao i poduzimao mjere za 
poboljšanje stanja, za bolju dostupnost i kvalitetu usluge korisnicima. S tim u svezi, često je 
kontaktirao i s resornim ministarstvom, drugim državnim institucijama i ustanovama (primjerice 
Hrvatski zavod za hitnu medicinu, Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.) te poduzimao druge 
mjere radi ostvarivanja zacrtane politike. 
 
10.1. Ulaganje u tekuće i investicijsko održavanje te kapitalne projekte zdravstvenih ustanova 
 

Odlukom o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim 
ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2013. godini utvrđen je iznos za tekuće i 
investicijsko održavanje za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Osječko-baranjska županija (domove 
zdravlja Osijek, Đakovo, Valpovo, Donji Miholjac, Našice i Beli Manastir, Zavod za javno zdravstvo 
Osječko-baranjske županije, Zavod za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i Polikliniku 
SUVAG) i Opću županijsku bolnicu Našice od 5.347.499,00 kuna, a utrošeno je 5.264.049,81 kuna. 
 

Istom Odlukom za kapitalna ulaganja predviđen je iznos od 15.228.072,00 kuna, a utrošeno je 
10.186.048,14 kuna. S obzirom da se neki projekti koji su planirani temeljnim popisom prioriteta 
zdravstvenih ustanova za 2013. godinu za financiranje iz sredstava za decentralizirane funkcije nisu 
mogli iz objektivnih razloga završiti u 2013. godini slijedom Zakona o proračunu, Zakona o 
izvršavanju Državnog proračuna Republike Hrvatske za 2013. godinu i Uredbe Vlade Republike 
Hrvatske o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i 
područne (regionalne) samouprave za 2013. godinu Župan je zatražio suglasnost Ministarstva zdravlja 
i Ministarstva financija za prijenos sredstava u 2014. godinu. Ministarstvo zdravlja je 3. siječnja 2014. 
godine dalo suglasnost za prijenos sredstava za decentralizirane funkcije iz 2013. godine u 2014. 
godinu, a vezano uz projekt nabavke 4 RTG uređaja za domove zdravlja Osijek, Beli Manastir, 
Đakovo i Valpovo u iznosu od 3.180.000,00 kuna, za projekt Zavoda za javno zdravstvo OBŽ 
"Dodatna ulaganja na građevinskom objektu, Drinska 8 - 10. faza radova na dogradnji i adaptaciji 
objekta zdravstvene stanice" u iznosu od 555.315,36 kuna, i za projekt Opće županijske bolnice 
Našice "Izvođenje radova na dogradnji odjela Psihijatrije, dizala i sanitarnih čvorova" u iznosu od 
1.106.274,83 kune, što ukupno iznosi 4.841.590,19 kuna. Očekuje se i suglasnost Ministarstva 
financija. 
 

Dakle, ukupno je realizirano 75,09 % decentraliziranih sredstava u 2013. godini, a 23,88% 
sredstava očekuje se da će se realizirati u prvom dijelu 2014. godine, što znači da će se od ukupno 
osiguranih sredstava za 2013. godinu realizirati gotovo 99% iznosa. 
 
 Uz sredstva za decentralizirane funkcije u zdravstvu za kapitalna ulaganja i tekuće i 
investicijsko održavanje zdravstvenih ustanova dijelom su osigurana i iz drugih izvora. 
 
 14. svibnja 2013. godine u okviru Projekta rješavanja pristupačnosti objektima osoba s 
invaliditetom Ministarstva branitelja i nakon odabira po javnom pozivu potpisan je Ugovor između 
Županije i Ministarstva branitelja o sufinanciranju projekta  "Izvođenje radova na dogradnji odjela 
Psihijatrije, dizala i sanitarnih čvorova" u Općoj županijskoj bolnici Našice u iznosu od 420.465,80 
kuna. Kako je već navedeno, iz objektivnih razloga projekt nije dovršen pa je na isti način kako je to 
zatraženo za nezavršene projekte koji se financiraju iz sredstava za decentralizirane funkcije zatražena 
suglasnost da se sredstva prenesu u 2014. godinu. Očekuje se suglasnost Ministarstva branitelja i 
Ministarstva financija. 
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 Nadalje, 11. rujna 2013. godine potpisan je Ugovor o neposrednom sudjelovanju Fonda u 
sufinanciranju troškova sanacije onečišćenog tla na lokaciji Doma zdravlja Osijek - Zdravstvena 
stanica Tenja i troškova prevencije mogućeg onečišćenja na sedam lokacija zdravstvenih stanica 
Doma zdravlja Osijek, davanjem financijske pomoći između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku 
učinkovitost i Osječko-baranjske županije temeljem kojeg je osigurano iz sredstava Fonda 119.600,90 
kuna za sanaciju tla u Zdravstvenoj stanici Tenja nakon izlijevanja spremnika lož ulja nastalog uslijed 
velikih oborina i nakon što je nepoznati počinitelj odstranio odušak te je osigurano 98.600,00 kuna za 
sanaciju sličnih spremnika u zdravstvenim stanicama Antunovac, Bijelo Brdo, Ernestinovo, Jug, Dalj, 
Retfala i Industrijska četvrt kako bi se preveniralo sličnu situaciju. Sanacija spremnika Tenji obavljena 
je odmah te su sredstva doznačena Domu zdravlja, a prema Ugovoru sanacija drugih 7 spremnika 
trebala bi se obaviti do 31. ožujka 2014. godine. Sredstva su temeljem Ugovora osigurana u iznosu od 
40% ukupnih troškova. Ostali dio osigurao je Dom zdravlja Osijek. 
 
10.2. Financijsko stanje i pomoć zdravstvenim ustanovama 
 

Župan kontinuirano kroz mjesečna izvješća prati financijsko poslovanje zdravstvenih ustanova 
kojima je Županija osnivač, analizira stanje i poduzima određene mjere. 
 
 U Proračunu Županije u svrhu financijske pomoći zdravstvenim ustanovama planirana su 
sredstva u iznosu od 4.595.585,73 kune, a ona su planirana iz dobiti ljekarničkih ustanova, koncesijske 
naknade za obavljanje zdravstvenih djelatnosti na temelju koncesije te dijelom iz izvornih sredstava 
Proračuna Županije. 
 

Slijedom toga Župan je donio Rješenje o uplati dobiti ljekarničkih ustanova iskazane po 
završnom računu za 2012. godinu u ukupnom iznosu od 300.000,00 kuna, i to: Ljekarna Osijek u 
iznosu od 102.000,00 kuna, Ljekarna Đakovo u iznosu od 138.000,00 kuna i Ljekarna Beli Manastir u 
iznosu od 60.000,00 kuna (razmjerno ostvarenoj dobiti svake od ustanova). Iz izvornih sredstava 
Proračuna Županije za tu namjenu planirano je 1.608.262,50 kuna, a iz koncesijske naknade 
2.567.722,33 kune. 
 

Svojim rješenjem Župan je odobrio: 
- Domu zdravlja Donji Miholjac 500.000,00 kuna za povrat kredita koji je podignut 2008. 

godine za obavljanje djelatnosti, 
- Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije 250.000,00 kuna za rad na dislociranim 

punktovima iznad standarda ugovorenog s HZZO-om, 
- Zavodu za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije 454.776,52 kuna za tekuće i 

investicijsko održavanje laboratorijske opreme i obnavljanje certifikata za rad laboratorija, 
- domovima zdravlja Osijek, Beli Manastir, Đakovo, Donji Miholjac i Valpovo, Poliklinici 

SUVAG i Zavodu za javno zdravstvo OBŽ 1.109.982,56 kuna za financiranje/sufinanciranje 
troškova specijalističkog usavršavanja u dijelu koji zdravstvenim ustanovama ne pokriva 
HZZO. 

 
Po rješenjima Župana domovima zdravlja dodatno je tri puta tijekom 2013. godine isplaćivana 

financijska pomoć u visini razlike između umnoška broja timova u koncesiji koji djelatnost obavljaju u 
prostorima domova zdravlja, a koji su prije koncesije plaćali zakupninu kao zakupci domu zdravlja, i 
iznosa od 1.250,00 kuna (iznos koji su ranije dobivali na ime zakupnine za jedinicu zakupa) i visine 
zakupnine utvrđene ugovorom potpisanim između domova zdravlja i Županije, bez PDV-a, kako ne bi 
došli i u veće financijske teškoće, jer je ukupni iznos ugovorene zakupnine bez PDV-a manji od iznosa 
zakupnine koju su domovi zdravlja ostvarivali temeljem zakupa jedinica zakupa. Cilj je također bio da 
se sredstva koncesijske naknade za dodijeljene koncesije javne zdravstvene službe usmjere isključivo 
u razvoj i kvalitetu zdravstvenog sustava. Slijedom tih rješenja domovima zdravlja isplaćeno je 
ukupno 1.491.977,75 kuna. 
 
 Dakle, zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija isplaćena je financijska pomoć u 
ukupnom iznosu od 3.806.736,83 kune. 
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10.3. Koncesije na primarnoj razini zdravstvene zaštite 
 

Od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine, u djelatnosti obiteljske (opće) 
medicine temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji raskinuto je ukupno dva ugovora o 
koncesiji i to na području Općine Koška te Grada Osijeka. Dom zdravlja Našice te Dom zdravlja 
Osijek preuzeli su navedene ordinacije i organizirali nastavak obavljanja djelatnosti. U istom 
razdoblju, zbog odlaska u mirovinu prestalo je pravo obavljanja djelatnosti temeljem koncesije za 
ukupno šest koncesionara, i to jednom na području Općine Marijanci, za dvoje  na području Grada 
Đakova te za troje na području Grada Osijeka. U svim navedenim slučajevima ordinacije su vraćene u 
sustav domova zdravlja koji su organizirali nastavak obavljanja djelatnosti. Također, u okviru 
navedene djelatnosti, kod jednog koncesionara na području Grada Osijeka došlo je do promjene 
prostora obavljanja djelatnosti, što je utvrđeno Dodatkom ugovoru o koncesiji, a drugom koncesionaru 
dana je prethodna suglasnost za promjenu prostora obavljanja djelatnosti što je utvrđeno Zaključkom o 
davanju prethodne suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine. 
 

U djelatnosti dentalne medicine, od 1. srpnja 2012. godine do 31. prosinca 2012. godine 
temeljem Sporazuma o raskidu ugovora o koncesiji raskinuto je ukupno dva ugovora o koncesiji i to 
na području Grada Donjeg Miholjca i Grada Osijeka. Dom zdravlja Donji Miholjac te Dom zdravlja 
Osijek preuzeli su navedene ordinacije i organizirali nastavak obavljanja djelatnosti. U istom 
razdoblju, zbog odlaska u mirovinu prestalo je pravo obavljanja djelatnosti na temelju koncesije za 
dva koncesionara, i to jednom na području Općine Popovac i jednom na području Grada Belog 
Manastira. U oba slučaja Dom zdravlja Beli Manastir preuzeo je navedene ordinacije i organizirao 
nastavak obavljanja djelatnosti. 
 

U djelatnosti zdravstvene njege u kući temeljem Dodataka ugovorima o koncesiji došlo je do 
promjene pet medicinskih sestara/tehničara koji su nositelji timova i to jedne na području Općine 
Kneževi Vinogradi, jedne na području Općine Marijanci, dva na području Grada Osijeka te jedne na 
području Grada Našica. Također, u okviru navedene djelatnosti, na području Grada Donjeg Miholjca 
sporazumno je raskinut jedan ugovor o koncesiji s danom 6. srpnja 2012. godine. S obzirom da je za 
područje Grada Donjeg Miholjca ugovoren veći broj timova zdravstvene njege u kući od broja 
utvrđenog Mrežom javne zdravstvene službe, po raskidu navedenog ugovora Hrvatski zavod za 
zdravstveno osiguranje neće sklapati novi ugovor o provođenju zdravstvene zaštite niti će se za to 
područje provoditi postupak dodjele koncesije. 
 

U djelatnosti laboratorijske dijagnostike temeljem Zaključka o prestanku koncesije, a zbog 
odlaska u mirovinu, na području Grada Osijeka, dana 26. listopada 2012. prestalo je pravo obavljanja 
djelatnosti na temelju koncesije jednom koncesionaru. 
 

U djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece temeljem Dodatka ugovoru 
o koncesiji, došlo je do promjene medicinske sestre u timu koncesionara na području Grada Našica. 
 

Od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine, u djelatnosti obiteljske (opće) 
medicine tri koncesije su prestale postojati (Župan je potpisao jedan Sporazum o raskidu ugovora o 
koncesiji, a u dva slučaja koncesija je prestala zbog odlaska u mirovinu koncesionara), a u 9 slučajeva 
ugovori o koncesiji su mijenjani (zbog promjene prostora obavljanja djelatnosti, odnosno zbog 
promjene medicinske sestre u timu koncesionara). U slučajevima raskida ugovora o koncesiji i 
prestanka koncesije zbog odlaska u mirovinu koncesionara, nadležni dom zdravlja na tom području 
preuzeo je navedenu ordinaciju i organizirao nastavak obavljanja djelatnosti. 
 

U djelatnosti dentalne medicine, od 1. siječnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine, 
jedna koncesija je raskinuta, dvije su prestale zbog odlaska u mirovinu koncesionara, a u tri slučaja je 
ugovor o koncesiji mijenjan (zbog promjene prostora obavljanja djelatnosti odnosno zbog promjene 
medicinske sestre u timu koncesionara). U oba slučaja prestanka ugovora o koncesiji zbog odlaska u 
mirovinu koncesionara, domovi zdravlja preuzeli su navedene ordinacije i organizirali nastavak 
obavljanja djelatnosti. 
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U djelatnosti zdravstvene njege u kući Župan je potpisao jedan Sporazum o raskidu ugovora 
o koncesiji te 12 dodataka ugovorima o koncesiji zbog promjene medicinskih sestara/tehničara koji su 
nositelji timova. 
 

U djelatnosti laboratorijske dijagnostike dva ugovora o koncesiji su mijenjana zbog 
promjene zdravstveno-laboratorijskih tehničara u timu koncesionara. 
 

U djelatnosti zdravstvene zaštite žena jedna koncesija je raskinuta, a u jednom slučaju je 
dana prethodna suglasnost za promjenu prostora obavljanja djelatnosti. U slučaju raskida ugovora o 
koncesiji nadležni dom zdravlja preuzeo je navedenu ordinaciju i organizirao nastavak obavljanja 
djelatnosti. 
 

Nastavljajući aktivnosti popunjavanja zdravstvene mreže dodjelom novih koncesija, Župan je 
donio 7. studenog 2012. godine Zaključak o objavi obavijesti o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje javne zdravstvene službe - djelatnosti medicine rada u Osječko-baranjskoj županiji, a 11. 
lipnja 2013. godine Zaključak o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne zdravstvene službe, za 
nepopunjeni dio Mreže. Nakon dobivenih potrebnih suglasnosti Ministarstva zdravlja, 19. srpnja 2013. 
godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave Narodnih novina i na web stranicama Osječko-
baranjske županije objavljene su: Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne 
zdravstvene službe na području Osječko-baranjske županije i Obavijest o namjeri davanja koncesije za 
obavljanje javne zdravstvene službe - medicine rada na području Osječko-baranjske županije sa 
pripadajućom dokumentacijom. 
 

U okviru predmeta koncesije, obavljanja javne zdravstvene službe na primarnoj razini, 
moguće je bilo dodijeliti ukupno 80 koncesija u otvorenom postupku javne nabave, i to 16 koncesija 
za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) medicine, 39 koncesija za obavljanje djelatnosti dentalne 
medicine, 5 koncesija za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite dojenčadi i predškolske djece,  6 
koncesija za obavljanje zdravstvene zaštite žena, 2 koncesije za obavljanje djelatnosti zdravstvene 
njege u kući i 12  koncesija za obavljanje djelatnosti medicine rada. Krajnji rok za dostavu ponuda bio 
je 4. rujna 2013. godine. 
 

Rješenjima o davanju koncesije za obavljanje pojedinih zdravstvenih djelatnosti od 1. 
listopada 2013. godine dana je 21 koncesija i to 5 koncesija za obavljanje djelatnosti obiteljske (opće) 
medicine (2 za područje Grada Osijeka i 3 za područje Grada Đakova, 8 koncesija za obavljanje 
djelatnosti dentalne medicine (5 za područje Grada Osijeka i po 1 jedna za područje gradova Beli 
Manastir, Donji Miholjac i Đakovo) te 8 koncesija za obavljanje djelatnosti medicine rada na području 
Osječko-baranjske županije (za razliku od gore navedenih djelatnosti za koje je mreža utvrđena po 
gradovima i općinama, za medicinu rada mreža je određena za područje Županije). 
 

Nakon što je Ministarstvo zdravlja dalo suglasnost na navedena rješenja potpisani su ugovori s 
odabranim koncesionarima (12. studenoga 2013. godine za obiteljsku i dentalnu medicinu, odnosno za 
medicinu rada 19. studenog 2013.). Temeljem rješenja Ministarstva zdravlja, a sukladno ugovorima o 
koncesiji utvrđen je početak obavljanja djelatnosti obiteljske (opće) medicine i dentalne medicine na 
temelju koncesije od 1. prosinca 2013. godine, a za medicinu rada od 1. siječnja 2014. godine. Ugovor 
o koncesiji temelj je za ugovaranje obavljanja djelatnosti s Hrvatskim zavodom za zdravstveno 
osiguranje. 
 
 
11. SOCIJALNA SKRB 
 
11.1. Kapitalna ulaganja u domove za starije i nemoćne osobe 
 

S obzirom da je Županija osnivač tri doma za starije i nemoćne osobe na svom području u 
Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, Župan je poduzimao niz aktivnosti u svrhu zadržavanja 
postojećeg ili poboljšanja standarda ovih ustanova. Temeljem Odluke o minimalnim financijskim 
standardima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe, za kapitalna ulaganja 
u domove za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija (Osijek, Đakovo i Beli 
Manastir) u 2013. godini planirano je 1.415.000,00 kuna, a utrošeno 1.411.718,42 kune. 
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Ova sredstva utrošena su za nabavku potrebne opreme domova (bolesničkih kreveta, ormara, 
različitih strojeva i aparata za potrebe kuhinje i sl.). 
 
 Uz to, iz Proračuna Županije sufinancirana je i djelatnost domova s obzirom da cijene u ovim 
domovima nisu ekonomske. Usluge u domovima plaćaju korisnici sami ili članovi njihovih obitelji, ili 
za socijalno ugrožene građane te usluge plaća resorno ministarstvo temeljem rješenja nadležnog centra 
za socijalnu skrb. 
 
11.2. Socijalne potpore 
 
 Broj zahtjeva za jednokratnu novčanu pomoć koje podnose socijalno ugroženi građani, a 
koji se financiraju iz sredstava proračuna Županije, iz godine u godinu se povećava zbog teške 
ekonomske i gospodarske situacije. Od početka 2013. godine do 11. lipnja, zahtjev za jednokratnu 
novčanu pomoć podnijelo je ukupno 2072 obitelji/samaca s područja Županije, a od 12. lipnja do kraja 
2013. godine još 705 obitelji/samaca. Župan je u 2013. godini na temelju prijedloga posebnog 
povjerenstva odobrio pomoć za 2391 obitelj/samca u ukupnom iznosu od 1.107.500,00 kuna i to 
Rješenjem od 6. veljače 2013. godine odobrio je pomoć za 344 obitelji/samaca u ukupnom iznosu od 
146.950,00 kuna, Rješenjem od 5. ožujka 2013. godine za 488 obitelji/samaca u ukupnom iznosu od 
222.650,00 kuna, Rješenjem od 16. travnja 2013. godine za 530 obitelji/samaca u ukupnom iznosu od 
248.200,00 kuna, Rješenjem od 16. svibnja 2013. godine za 398 obitelji/samaca u ukupnom iznosu od 
181.800,00 kuna, Rješenjem od 7. studenoga 2013. godine za 142 obitelji/samaca u ukupnom iznosu 
od 76.000,00 kuna, Rješenjem od 16. prosinca 2013. godine za 340 obitelji/samaca u ukupnom iznosu 
od 154.400,00 kuna te Rješenjem od 24. prosinca 2013. godine za 149 obitelji/samaca u ukupnom 
iznosu od 77.100,00 kuna. 
 

Određenom broju podnositelja zahtjeva pomoć nije odobrena iz razloga što nije bila 
kompletirana potrebna dokumentacija, podnositelji su tijekom godine već ostvarili jednokratnu 
novčanu pomoć ili su prelazili imovinski cenzus prema Odluci Skupštine Županije. Dio podnesenih 
zahtjeva rješavat će se u 2014. godini s obzirom na datum podnošenja. Zbog izuzetno velikog broja 
zahtjeva osigurana su dodatna sredstva rebalansom Proračuna. Od ukupno osiguranih 1.126.179,27 
kuna ostalo je neutrošeno 18.679,27 kuna. Uz navedeno, Župan je iz sredstava Proračunske zalihe 
Proračuna Županije u izvanrednim situacijama kao što su požar, hitno liječenje teške bolesti i sl. 
dodijelio pomoć za 54 obitelji/samca u ukupnom iznosu od 110.600,00 kuna. 
 
 Važno je istaknuti da je u 2012. godini dodijeljeno 1828 pomoći u ukupnom iznosu od 
830.450,00 kuna s posebne pozicije te 36 pomoći iz proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 
74.500,00 kuna. Nažalost, sve je veći broj onih korisnika jednokratne pomoći koji nikada nisu koristili 
prava iz sustava socijalne skrbi, ali su u takvu situaciju došli jer su ostali bez posla. 
 

U 2013. godini, u primjeni je bio Zakon o socijalnoj skrbi koji je stupio je na snagu 24. ožujka 
2012. godine. Tijekom mjeseca lipnja 2013. godine izvršene su pripreme za donošenje nove odluke o 
plaćanju troškova ogrjeva socijalno ugroženim građanima. Prema Zakonu samcu ili obitelji koja 
se grije na drva može se, jednom godišnje, osigurati 3 m³ drva ili se može odobriti novčani iznos za 
podmirenje tog troška u visini koju odlukom odredi nadležna jedinica područne (regionalne) 
samouprave, odnosno Grad Zagreb. 
 

Navedenu odluku nadležna jedinica područne (regionalne) samouprave, odnosno Grad Zagreb 
treba donijeti najkasnije do 30. rujna za tekuću godinu. Odluka o financiranju troškova ogrijeva na 
području Osječko-baranjske županije u 2013. godini donesena je dana 25. srpnja 2013. godine. Prema 
Odluci pomoć za ogrjev mogu ostvariti korisnici koji se griju na drva pod uvjetima i na način propisan 
Zakonom o socijalnoj skrbi, odnosno oni građani kojima tu pomoć priznaju jedinice lokalne 
samouprave po zahtjevu i uz uvjet da ne prelaze propisani imovinski cenzus te da ne koriste stambeni 
prostor veći od stambenog prostora kojim se zadovoljavaju osnovne stambene potrebe u iznosu od 
950,00 kuna za samca ili obitelj. U temeljnom Proračunu Županije za 2013. godinu za troškove 
ogrjeva osigurano je 6.106.600,00 kuna. Odlukom o izmjeni Odluke o financiranju troškova ogrijeva, 
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koja je donesena dana 27. studenog 2013. godine, a temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske, 
sredstva su smanjena na 5.984.050,00 kuna. U 2013. godini pravo na troškove ogrjeva priznato je za 
6229 korisnika u ukupnom iznosu od 5.917.550,00 kuna što je za 386 obitelji/samaca kojima je 
priznato pravo na ogrjev više nego prethodne godine. Neutrošeni iznosi od 66.500,00 kuna, slijedom 
propisa, bit će vraćen u Državni proračun. 
 

Za program "jednokratnih pomoći obiteljima novorođene djece" planirano je 1.390.000,00 
kuna. Sredstva se isplaćuju obiteljima novorođene djece od 1. listopada 2005. godine u iznosu od 
500,00 kuna. Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. kroz program Hypo limač štednje namijenjene djeci od 0 - 
14 godina uz dar Županije od 500,00 kuna daruje novorođenu djecu s dodatnih 50,00 kuna na 
novootvorenu štednu knjižicu. U 2013. godini, za ovaj projekt utrošeno je 1.296.500,00 kuna, a 
sredstva su isplaćena za 2593 novorođenih beba što je 91 beba manje nego u 2012. godini. 
 
11.3. Obiteljski domovi 
 

Prema Zakonu o socijalnoj skrbi iz 2012. godine fizička osoba može samostalno obavljati 
poslove obiteljskog doma, savjetovališta i poslove pomoći i njege u kući kao profesionalne djelatnosti 
u mreži i izvan mreže socijalnih usluga pod uvjetima propisanim Zakonom. 

 
Uvjete glede prostora, opreme i potrebnog broja i vrste radnika za obavljanje istih poslova 

pravilnikom propisuje ministar nadležan za poslove socijalne skrbi. Zahtjev za obavljanje poslova 
obiteljskog doma, savjetovališta i pomoći i njege u kući podnosi se upravnom odjelu jedinice 
područne (regionalne) samouprave nadležnom za poslove socijalne skrbi. Nadležni upravni odjel 
jedinice područne (regionalne) samouprave, na temelju nalaza povjerenstva, rješenjem utvrđuje 
ispunjavanje propisanih uvjeta. 
 

U 2013. godini nadležni upravni odjel izdao je 8 rješenja za obavljanje poslova obiteljskog 
doma, od ukupno 13 izdanih rješenje za obavljanje te djelatnosti te su podneseni zahtjevi za 
utvrđivanje ispunjavanja propisanih uvjeta za još 4 obiteljska doma. Otvaranjem obiteljskih domova 
povećavaju se kapaciteti uglavnom za smještaj starijih osoba, ali si određeni broj građana zasigurno 
na ovaj način pokušava i osigurati posao. 
 
 
12. ŠKOLSTVO 
 

Nadležnosti Županije u djelatnosti školstva ograničene su na stvaranje materijalnih uvjeta 
djelovanja školskih ustanova i to samo u odnosu na škole kojih je Županija osnivač. To se poglavito 
odnosi na ulaganja u prostorni standard prosvjetne djelatnosti te financiranje materijalnih troškova 
decentraliziranih funkcija. No, i pored toga Županija je financirala programe i projekte u školstvu 
iznad minimalnog standarda te stipendirala učenike i studente te polaznike poslijediplomskih studija 
sukladno odlukama Županijske skupštine. 
 
12.1. Ulaganja u školske objekte 
 

Financiranje se provodi za 51 osnovnu školu te za ukupno 28 srednjih škola i 2 učenička doma 
u ukupno 265 objekata, za čije održavanje su potrebna iznimna sredstva i trud u cilju što kvalitetnijeg 
rada u školama. 

 
Za kapitalne projekte osnovnih škola u 2013. godini planirana su sredstva iz Proračuna 

Osječko-baranjske županije u iznosu od 9.170.988,00 kuna te za opremanje osnovnih škola u iznosu 
od 1.441.000,00 kuna, što ukupno iznosi 10.611.988,00 kuna. Za kapitalne projekte srednjih škola u 
2013. godini planirana su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 20.258.904,00 
kuna te za opremanje srednjih škola u iznosu od 500.000,00 kuna, što ukupno iznosi 20.758.904,00 
kuna. Sveukupno su za kapitalne investicije planirana sredstva u iznosu 31.370.892,00 kuna, od čega  
izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 22.056.947,00 kuna, a decentralizirana sredstva 
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9.313.945,00 kuna. U razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine za kapitalne projekte 
osnovnih škola utrošena su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 
4.332.684,02 kune, od čega  izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 68.046,90 kuna, a 
decentralizirana sredstva 4.264.637,12 kuna. U osnovnom školstvu završeni su radovi na izgradnji i 
opremanju OŠ Ante Starčevića Viljevo PŠ Ivanovo, ukupne vrijednosti 1.998.387,99 kuna i ugradnji 
dizala u OŠ "Dr. Franjo Tuđman" Beli Manastir, ukupne vrijednosti 322.669,00 kuna. Nastavljeni su 
radovi na izgradnji športskih dvorana: OŠ Hinka Juhna Podgorač, planirane vrijednosti s opremanjem 
6.900.000,00 kuna, OŠ J.A. Ćolnića Đakovo PŠ Satnica Đakovačka, planirane vrijednosti s 
opremanjem 4.300.000,00 kuna, OŠ V.Nazora Feričanci PŠ Donja Motičina, planirane vrijednosti s 
opremanjem 4.300.000,00 kuna i OŠ "Hrvatski sokol" Podgajci Podravski, planirane vrijednosti s 
opremanjem 4.300.000,00 kuna. Izrađena je projektna dokumentacija za izgradnju novog školskog 
objekta OŠ "Matija Gubec" Magadenovac PŠ Marijanci u vrijednosti 170.216,25 kuna. Za napomenuti 
je da su u prvoj polovici 2013. godine završeni radovi na 3 nova školska objekta: izgradnja nove škole 
i športske dvorane OŠ Drenje, ukupne vrijednosti s opremanjem 12.761.256,00 kuna, izgradnja 
športske dvorane OŠ M. Gubec, Piškorevci, ukupne vrijednosti s opremanjem 4.465.856,00 kuna i 
izgradnja športske dvorane OŠ Popovac, Popovac, ukupne vrijednosti s opremanjem 4.150.000,00 
kuna. 
 

U razdoblju od 1. srpnja 2013. do 31. prosinca 2013. godine za kapitalne projekte srednjih 
škola utrošena su sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 8.760.882,78 kuna, od 
čega izvorna sredstva Osječko-baranjske županije iznose 7.129.082,78 kuna, a decentralizirana 
sredstva 1.631.800,00 kuna. U srednjem školstvu završeni su radovi na ugradnji dizala u 
Elektrotehničkoj i prometnoj školi Osijek, ukupne vrijednosti 489.425,00 kuna. Nastavljeni su radovi 
na dogradnji Medicinske škole Osijek, planirane vrijednosti s opremanjem 11.000.000,00 kuna i 
izgradnji trodijelne nastavno-športske dvorane Ugostiteljsko-turističke škole u Osijeku, ukupne 
planirane vrijednosti 25.000.000,00 kuna. 

 
 Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje ulažu se u nužne popravke (krovovi, 
instalacije, sanitarni čvorovi, stolarija, podovi). U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine 
izvedeni su radovi investicijskog održavanja na 15 osnovnoškolskih objekata, 10 srednjoškolskih 
objekata i dva učenička doma te tekuće održavanje u školstvu ukupne vrijednosti 5.370.477,12 kuna. 
 
12.2. Financiranje decentraliziranih funkcija 

 
Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2013. godini utvrđena su 
sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Osječko-baranjske županije u visini od 
36.556.419,00 kuna. Ovom Odlukom smanjena su sredstva u osnovnom školstvu za materijalne i 
financijske rashode u odnosu na 2012. godinu za 3.792.830,00 kuna odnosno 9,4%. U 2013. godini 
izvršena je preraspodjela odnosno prenamjenu utvrđenih bilančnih prava u iznosu od 1.000.000,00 
kuna s pozicije Rashodi za nabavu proizvedene imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini 
na poziciju Materijalni i financijski rashodi za pokriće troškova energenata.  U razdoblju od 1. srpnja 
do 31. prosinca 2013. godine planirana su sredstva za materijalne i financijske rashode u iznosu od 
18.103.676,00 kuna, a isplaćeno je 17.594.432,00 kune. Ostalo je 509.244,00 kune neutrošenih 
sredstava. 

 
Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni financijski standard u osnovnom 

školstvu što podrazumijeva pokriće općih troškova škola bez potrebnih sredstava za ulaganja u razvoj 
prostora, suvremene opreme i obrazovanje kadrova. Analizom rashoda uočeno je da u osnovnim 
školama energenti, prijevoz učenika, komunalne usluge, održavanje prostora i opreme iznose 
14.330.443,00 kune, što čini 79,00% ukupnih rashoda u navedenom periodu, što znači da se radi o 
minimalnom financijskom standardu odnosno ne postoji razvojna komponenta. Osnovne škole su za 
stručno usavršavanje zaposlenika u 2013. godini planirale sredstva u iznosu od 807.074,00 kune što 
predstavlja 2,15% od ukupnih sredstava, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine 
utrošeno je 303.126,46 kuna. 
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Prijevoz učenika osnovnih škola Osječko-baranjske županije u 2013. godini obavljala je 
prijevoznička tvrtka Panturist d.d. Osijek. Ukupno se prevozilo 3.420 učenika iz 43 osnovne škole sa 
56 kvalitetnih autobusa. Planirani iznos sredstava za ugovoreni prijevoz učenika  u 2013. godini bio je 
12.200.006,00 kuna, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine utrošeno je 5.126.042,30 
kuna, što iznosi 42,02% u odnosu na plan. Osječko-baranjska županija svim osnovnim školama plaća 
ugovoreni prijevoz učenika na redovitu nastavu, prijevoz učenika na izbornu nastavu uključujući i 
rano učenje stranih jezika, pa i ukoliko se održava u suprotnoj smjeni kao i prijevoz na županijska 
natjecanja. 
 

Temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje 
minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova  u 2013. 
godini utvrđena su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova 
Osječko-baranjske županije u visini od 22.064.389,00 kuna. Ovom Odlukom smanjena su sredstva u 
srednjem školstvu za materijalne i financijske rashode u odnosu na 2012. godinu za 2.289.241,00 kunu 
odnosno 9,4 %. Radi znatnog smanjenja sredstava za materijalne i financijske rashode srednjih škola 
na 5. sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije donesena je  Odluka o izmjenama Odluke o 
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih 
domova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini kojom je izvršena prenamjena 
sredstava odobrenih za decentralizirane funkcije srednjih škola. Na taj način sredstva za rashode za 
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini za srednje škole 
i učeničke domove smanjena su za 800.000,00 kuna, dok su za isti iznos uvećana sredstva za 
materijalne i financijske rashode. Ovom Odlukom utvrđena su sredstva za materijalne i financijske 
rashode srednjih škola u visini od 22.864.389,00 kuna. U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. 
godine za materijalne i financijske rashode srednjih škola isplaćeno je 11.214.850,50 kuna, dok je 
iznos od 301.007,50 kuna ostao neutrošen. Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni 
financijski standard srednjih škola i učeničkih domova, što podrazumijeva pokriće općih troškova 
škola bez potrebnih sredstava za ulaganja u razvoj prostora, suvremene opreme i obrazovanja kadrova 
u školama i učeničkim domovima. Najveći dio sredstava troši se za pokriće fiksnih ili namjenskih 
rashoda na čiju visinu škole ne mogu utjecati i koji svake godine rastu brže od rasta ukupnih sredstava. 
Tu se osobito ističu troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla i troškovi energije (grijanje i 
električna energija). U 2013. godini ovi troškovi planirani su u ukupnom iznosu od 16.224.070,00 
kuna, što iznosi 73,53% ukupnih sredstava s tendencijom daljnjeg rasta, dok je u izvještajnom 
razdoblju utrošeno 7.227.473,65 kuna na navedene troškove. 
 

Sredstva za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima utvrđena su u iznosu od 
6.300,00 kuna godišnje po učeniku koji koriste usluge učeničkih domova. Navedeni iznos predstavlja 
50% cijene programa. Ukupno planirana sredstva za 2013. godinu za ove namjene iznose 3.635.100,00 
kuna. U razdoblju srpanj-prosinac 2013. godine utrošeno je 1.567.263,72 kune, dok je iznos od 
52.779,28 kuna ostao neutrošen. Cijena po učeniku se nije mijenjala od 2004. godine, a inflacija i rast 
troškova života su evidentni svake godine, što utječe na kvalitetu smještaja i prehrane u učeničkim 
domovima. 
 

Radi ostvarenja jednake dostupnosti obrazovanja za mlade, Vlada Republike Hrvatske je na 
sjednici održanoj 29. kolovoza 2013. godine donijela Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog 
prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje rujan-prosinac 2013. godine i Uputu o 
načinju provođenja odluke. Temeljem navedene Odluke Vlada Republike Hrvatske sudjeluje u 
sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 75% cijene mjesečne učeničke 
karte za autobus odnosno vlak. U ostatku cijene mjesečne učeničke karte, ovisno o financijskim 
mogućnostima, mogu sudjelovati: jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijevoznik i 
roditelj. Osječko-baranjska županija sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 
5% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak, što je uredila Odlukom o sufinanciranju 
međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u 
razdoblju rujan-prosinac 2013. godine ("Županijski glasnik" broj 10/13.). Ukupan iznos sredstava 
utrošen za prijevoz redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske županije za 
razdoblje rujan-prosinac 2013. godine iznosi 11.537.864,70 kuna, od toga je Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta doznačilo iznos od 10.840.283,25 kuna, dok je Osječko-baranjska županija 
utrošila 697.581,45 kuna. 
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12.3. Programi i projekti iznad minimalnog standarda 
 

Budući da se u okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju sredstva za tzv. minimalni 
financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi 
trebali bi težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog standarda i obogaćivanje 
programa odgoja i obrazovanja u školama. Iz toga su razloga Programom javnih potreba u školstvu za 
2013. godinu osigurana dodatna financijska sredstva u visini 920.000,00 kuna kojima je predviđeno 
financiranje organizacije natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini, realiziranje 
programa ispraćaja maturanata, sufinanciranje opremanja školskih knjižnica obveznom školskom 
lektirom osnovnih škola, sufinanciranje projekta obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i 
financijsko podupiranje realizacije programa i projekata te drugih aktivnosti u osnovnim i srednjim 
školama i ostalim odgojno obrazovnim ustanovama. Navedeni programi u najvećem dijelu realizirani 
su u prvih šest mjeseci 2013. godine u ukupnom iznosu od 605.283,96 kuna, a odnose se na školsku 
godinu 2012./2013. 
 
 U razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. godine utrošeno je ukupno 47.897,50 kuna i to 
za daljnju realizaciju programa, kako slijedi: 
- za sufinanciranje programa i projekata u osnovnim i srednjim školama 18.800,00 kuna, 
- za sufinanciranje projekta obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara 24.097,50 kuna i  
- za realizaciju ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju 5.000,00 kuna. 
 
 Ukupno za realizaciju navedenih programa u okviru Programa javnih potreba u školstvu na 
području Osječko-baranjske županije u 2013. godini utrošeno je 653.181,46 kuna. 
 
 Od programa koji su realizirani u 2013. godini posebno se ističe program "Ispraćaj 
maturanata". Već devetu godinu Županija izrazito uspješno osmišljava i organizira ispraćaj 
maturanata i to posljednjeg dana nastave. Realizacija programa zahtijevala je organiziranje plesanja 
Quadrille, francuskog dvorskog plesa kojeg maturanti u 6 gradova Županije plešu za Guinnesov 
rekord. U 2013. godini je  17. svibnja 2013. godine Quadrillu plesalo 2.686 maturanata u šest gradova 
Županije, te u suradnji s Gradom Osijekom je organiziran i nastavak programa ispraćaja osječkih 
maturanata na lijevoj obali Drave. Maturanti grada Osijeka su i u 2013. godini snimili milenijsku 
fotografiju u Županijskoj ulici tijelima ispisujući riječ EUROPA. Generalni sponzori u 2013. godini 
bili su Zagrebačka banka i Allianz osiguranje koji su sponzorirali kišobrane i majice za maturante. 
Ovakav način ispraćaja maturanata izrazito je dobro prihvaćen od samih maturanata, njihovih roditelja 
te stanovništva gradova Osječko-baranjske županije u kojima se ova manifestacija odvijala. 
 
12.4. Stipendiranje učenika i studenata i dodjela potpora za poslijediplomski studij 
 

Osječko-baranjska županija stipendira učenike i studente od 2002./03. školske odnosno 
akademske godine, dakle već jedanaestu godinu. Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje 
darovitih učenika i studenata te učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja 
ispunilo je svoju svrhu, na učenike i studente djeluje poticajno, jer ih podržava u postizanju visokog 
prosjeka ocjena, značajnih rezultata na natjecanjima, a veći broj studenata diplomira znatno ranije od 
predviđenog zakonskog roka nakon čega veći broj nastavlja poslijediplomski studij, a velika većina se 
i zapošljava u Osječko-baranjskoj županiji. U Proračunu 2013. godine za stipendiranje učenika i 
studenata predviđeno je 1.500.000,00 kuna, dio za ugovorne obveze iz prethodnih godina, a dio za 
nove stipendiste od rujna, odnosno listopada 2013. Od toga je iznosa za akademsku godinu 2012./13. u 
2013. godini korisnicima isplaćeno ukupno 909.000,00 kuna, zaključno s isplatom učenicima za 
lipanj, a studentima za srpanj. Do kraja kalendarske godine isplaćen je učenicima i studentima 
preostali dio stipendija za akademsku godinu 2013./14. u iznosu od 424.000,00 kuna. Od 1. siječnja do 
31. prosinca 2013. godine za stipendije učenicima i studentima isplaćeno je ukupno 1.333.000,00 
kuna. 
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U 2013. godini, uključujući školske odnosno akademske godine 2012./13. i 2013./14., 
stipendiju je primalo 170 učenika (130 darovitih učenika i 40 učenika koji se obrazuju za deficitarno 
zanimanje) i 151 student (60 darovitih studenata i 91 student koji se obrazuje za deficitarna 
zanimanja). Tijekom 2013. godine provedeni su natječaji za dodjeljivanje stipendija za školsku 
odnosno akademsku godinu 2013./14. na kojima je dodijeljeno 65 stipendija darovitim učenicima i 30 
stipendija darovitim studentima i 15 stipendija učenicima i 20 stipendija studentima koji se obrazuju 
za deficitarna zanimanja. 
 

Osječko-baranjska županija dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij od 2002./03. 
akademske godine. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Županije za najvišu razinu 
znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su 
zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju 
nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje. U Proračunu 2013. godine za potpore za 
poslijediplomski studij bilo je predviđeno 300.000,00 kuna. Temeljem natječaja za dodjeljivanje 
potpora za poslijediplomski studij dodijeljene su potpore i potpisani su ugovori sa 64 kandidata kojima 
je isplaćeno ukupno 299.424,30 kuna. 

 
Županija je u akademskoj godini 2012./13. odobrila na temelju projekta "Studentski krediti" 

22 zahtjeva od čega je 15 realizirano u vrijednosti od 642.942,33 kuna. 
 
 
13. KULTURA, SPORT I TEHNIČKA KULTURA 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na 28. sjednici održanoj 11. prosinca 2012. godine 
donijela Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. 
Programom je obuhvaćeno financiranje ustanova kulture kojima je Županija osnivač odnosno 
suosnivač, a to su Galerija likovnih umjetnosti Osijek i Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku. Za 
Galeriju je u 2013. godini ukupno izdvojeno 3.632.350,75 kuna za plaće, materijalne i programske 
troškove te za investicije, odnosno u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2.570.629,20 kuna. 
Tijekom vremena, a posebno uslijed ratnih oštećenja, u jesen 1991. godine, zgrada Galerije likovnih 
umjetnosti je nekoliko puta pogođena, te je pročelje zgrade bilo u iznimno lošem stanju. Iz navedenih 
razloga Županija je krenula u obnovu pročelja u 2012. godini koje je u 2013. godini i završeno. 
Ukupna vrijednost izvedenih radova je 1.053.871,37, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca je 
isplaćeno 654.055,17 kuna. Za Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku je u 2013. godini ukupno 
izdvojeno 12.123.873,00 kune. Od toga 11.823.873,00 kuna za redovnu djelatnost, a 300.000,00 kuna 
za uređenje pročelja Kazališta, odnosno u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca izdvojeno je 
7.158.693,00 kuna. 
 

Nadalje, Programom su obuhvaćene i javne potrebe u kulturi od interesa za Županiju, a to su 
manifestacije i memorijali: za koje je u 2013. godini  ukupno izdvojeno 320.000,00 kuna, odnosno u 
razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 95.000,00 kuna. 
 

U sklopu Programa su i ostale javne potrebe u kulturi za koje je ukupno u 2013. godini 
izdvojeno 830,500,00 kuna, a za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 248,000,00 kuna, a 
sufinanciraju se putem natječaja koji se raspisuje svake godine. Tako je 25. listopada 2012. godine 
raspisan natječaj za 2013. godinu i objavljen je u Glasu Slavonije i na web stranicama Županije. 
Temeljem natječaja donesen je Plan raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi na 
području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. Za iste namjene, 21. listopada 2013. godine, 
raspisan je natječaj za 2014. godinu te je objavljen u Glasu Slavonije i na internetskim stranicama 
Županije. 
 

Županija je sa 100.000,00 kuna sufinancirala i programsku djelatnost Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti, Zavoda za znanstveni i umjetnički rad u Osijeku. 
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Specifičnost ovoga razdoblja u području kulture predstavlja nužnost iznimnog angažmana 
Župana u uvjetima predstojeće i nastupajuće blokade djelovanja HNK u Osijeku zbog proteka 
mandata intendantu bez imenovanja novog intendanta odnosno vršitelja ove dužnosti. U brojnim 
pisanim i usmenim kontaktima s predstavnicima Grada Osijeka, kao suosnivača i nadležnim 
Ministarstvom, Župan je nastojao prevladati postojeće stanje pokrećući inicijative postizanja 
suglasnosti o kandidatu za ovu dužnost, zakonske regulacije ovog pitanja pa i prijenosa osnivačkih 
prava. O svemu je Župan izvijestio i predsjednika Vlade tražeći angažman državnih tijela u rješavanju 
problema nacionalnog kazališta. 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na 28. sjednici 11. prosinca 2012. godine donijela 
Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. 
U okviru Programa Županija je za Zajednicu tehničke kulture Osječko-baranjske županije u 2013. 
godini izdvojila 978.000,00 kuna, a za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 539.759,10 kuna. 
Financirale su se plaće, materijalni troškovi te dio programskih troškova centara tehničke kulture. 
 

 Iz Proračuna Osječko-baranjske županije za potrebe sporta u 2013. godini planirano je 
3.500.000,00 kuna, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. g. utrošeno je 1.707.254,67 kuna, 
kako slijedi: 
- za plaće i materijalne troškove Športske zajednice Osječko-baranjske županije i županijske 

granske saveze planirano je 850.000,00 kuna, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 2013. 
godine utrošeno je 450.000,00 kuna.  

- za školska športska društva, odnosno županijska natjecanja školskih športskih društava 
osnovnih i srednjih škola planirano je 310.000,00 kuna, a u razdoblju od 1. srpnja do 31. 
prosinca 2013. godine utrošeno je 60.000,00 kuna.  

- za poticanje i promicanje sporta planirano je 2.340.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju 
utrošeno je 1.197.254,67 kuna. 

 
 
14. FINANCIRANJE UDRUGA 
 
 Civilne udruge financiraju se s više pozicija proračuna Županije i iz više razdjela. Iz razdjela 
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb financiraju se braniteljske udruge, udruge s programima 
iz zdravstva, socijalne skrbi, s humanitarnim i karitativnim programima, programi osoba s 
invaliditetom, osoba starije životne dobi, umirovljenika, romskih udruga, različitih programa 
strukovnih udruga iz područja zdravstva i socijalne skrbi te preventivni programi protiv ambrozije. 
 

 Udruge se financiraju iz sredstava dodijeljenih temeljem natječaja po posebnom programu, 
temeljem posebnih programa od posebnog interesa koji su uvršteni na posebnim pozicijama u 
proračunu ili iz sredstava planiranih na posebnim pozicijama za programe i projekte koji se pojave 
tijekom godine i za koje sredstva odobrava Župan svojim rješenjem. Slijedom Zakona financira se 
djelatnost Županijske organizacije Hrvatskog Crvenog križa. 
 

Temeljem Natječaja za financiranje programa i projekata udruga od interesa za Osječko-
baranjsku županiju za 2013. godinu iz Proračuna Županije odobreno je za gore navedene programe 
428.000,00 kuna za 99 udruga. Od toga su 93 udruge povukle sredstva u iznosu od 412.000,00 kuna, a 
6 udruga nije tražilo isplatu odobrenih sredstava u iznosu od 16.000,00 kuna. Za programe iz područja 
zdravlja i zaštite okoliša, za ukupno 37 udruga, isplaćeno je 111.000,00 kuna, za programe iz područja 
socijalne skrbi, humanitarnih i karitativnih aktivnosti, za ukupno 39 udruga, isplaćeno je 134.000,00 
kuna, a za programe i projekte braniteljskih udruga proizašlih iz Domovinskog rata, za ukupno 17 
udruga, isplaćeno je 167.000,00 kuna. 
 

 S posebnih pozicija Proračuna Županije financiran je s 200.000,00 kuna projekt pučke kuhinje 
Caritasa Đakovačko-osječke nadbiskupije, s 50.000,00 kuna program Udruge roditelja djece oboljele i 
liječene od malignih bolesti  "Moje dijete" pod nazivom "Za osmjeh djeteta u prirodi", zatim s 
30.000,00 kuna projekt Udruge "Inkluzija" pod nazivom "Radna okupacija štićenika", s 10.000,00 
kuna projekt Udruge PRO-VITA pod nazivom "Savjetovalište za psihosocijalnu pomoć djeci i 
mladeži" te Klub roditelja nedonoščadi "Palčić" za sufinanciranje nabavke UZV za abdomen i glavu 
KBC-u Osijek - Klinici za pedijatriju. 
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Temeljem rješenja Župana u 2013. godini financirano je 81 udruga s 229.300,00 kuna. 
 
Djelatnost Županijske organizacije Hrvatskog Crvenog križa financirana je s ukupno 

720.000,00 kuna (Zakonom je određen iznos koji je Županija dužna osigurati za financiranje 
Županijske organizacije).    
 

Sufinancirale su se i djelatnosti udruga građana iz područja građanskih inicijativa za koje je u 
2013. godini ukupno izdvojeno 178.000,00 kuna, a za razdoblje od 1. srpnja do 31. prosinca 21.000,00 
kuna. Ove udruge se također financiraju putem natječaja koji se raspisuje svake godine. Tako je 
natječaj za 2013. godinu raspisan 25. listopada 2012. godine i objavljen je u Glasu Slavonije i na web 
stranicama Županije te je temeljem natječaja donesen Program financiranja programskih aktivnosti 
udruga od interesa za Osječko-baranjsku županiju u 2013. godini. Za iste namjene raspisan je natječaj 
za 2014. godinu, 21. listopada 2013. godine, i objavljen je u Glasu Slavonije i na web stranicama 
Županije. 
 
 
15. OBRANA I ZAŠTITA 
 

I izgradnji sustava civilne obrane, zaštite i spašavanja Županija je u izvještajnom razdoblju 
posvećivala dužnu pažnju. S ciljem njezinog jačanja poduzet je niz aktivnosti pretežito usmjeren 
osposobljavanju nositelja ovoga sustava. 
 

U području civilne obrane održano je 9 radno-instruktivnih sastanaka s pravnim osobama. 
Ostvarena je kontinuirana suradnja s Područnim odjelom za poslove obrane Osijek te Odsjecima za 
poslove obrane Osijek 1. i Osijek 2. 
 

U području zaštite i spašavanja, uz brojne stručne i radne sastanke s predstavnicima 
nadležnih stručnih institucija (60), u izvještajnom razdoblju pripremani su temeljni planski dokumenti 
kojima se uređuje ovo značajno područje djelovanja. U operativnom dijelu, obavljani su poslovi izrade 
baze podataka za područje zaštite i spašavanja te je nastavljen proces kadrovske popune i materijalno-
tehničkog opremanja specijalističkih postrojbi civilne zaštite Osječko-baranjske županije i njihovog 
osposobljavanja za izvršenje njihovih zadaća.  
 
 No, uz ove redovne aktivnosti, prijeteća, a potom i nastupajuća poplava područja uz Dunav i 
Dravu, zahtijevala je iznimno pregnuće ukupnog sustava obrane i zaštite. Iz ovih razloga Stožer 
zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije djelovao je kao Krizni stožer za obranu od poplava 
te je održao 16 sjednica od kojih je 12 bilo posvećeno dunavskom vodenom valu i provedbi mjera 
obrane od poplava na potencijalno ugroženom području Osječko-baranjske županije, u lipnju 2013. 
godine. Zbog izuzetno visokog vodostaja Dunava i Drave Župan je 12. lipnja 2013. godine proglasio 
izvanredno stanje na poplavom ugroženim područjima Osječko-baranjske županije te je uz stručnu 
pomoć Stožera, izravno zapovijedao kako operativnim snagama zaštite i spašavanja tako i drugim 
kapacitetima angažiranim u provedbi mjera obrane od poplava na našem području. Na zahtjev župana, 
u provedbu mjera obrane od poplava na našem području uključeno je 913 pripadnika Hrvatske vojske. 
Stožer, na čelu sa Županom, kontinuirano je pratio razvoj situacije na terenu i posjećivao najkritičnije 
točke obrane od poplava te u suradnji s pripadnicima: Hrvatske vojske, Hrvatskih voda, Vodovoda 
Osijek d.o.o, HGSS-a, vatrogasnih postrojbi, policijskih postrojbi, Zapovjedništva civilne zaštite 
Osječko-baranjske županije postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene, Crvenog križa Osječko-
baranjske županije i braniteljskih udruga, poduzimao opsežne mjere kako bi se područje Županije 
uspješno obranilo od eventualnih poplava. U svrhu pravodobnog i cjelovitog informiranja javnosti o 
razvoju situacije i svim poduzetim mjerama, Župan je u razdoblju izvanrednog stanja obrane od 
poplava (tijekom lipnja 2013. godine) održao 11 tiskovnih konferencija. Zahvaljujući pravodobnom 
poduzimanju svih potrebnih mjera područje Osječko-baranjske županije uspješno je obranjeno od 
poplava. 
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 U svrhu jačanja sustava zaštite od požara, uz donošenje potrebnih dokumenata kojima se 
uređuje ovo područje djelovanja, poduzete su sve potrebne aktivnosti pripreme za provedbu posebnih 
mjera zaštite od požara na području Županije (doneseni svi potrebni dokumenti i održani sastanci s 
nositeljima provedbe ovih mjera) te su ulagana značajna financijska sredstva za osposobljavanje 
nositelja ove zaštite. Uz sredstva namijenjena županijskoj Vatrogasnoj zajednici koja se obvezno 
izdvajaju iz Županijskog proračuna temeljem Zakona, Župan je dobrovoljnim vatrogasnim društvima 
odobravao financijska sredstva za nabavku opreme, sufinanciranje natjecanja vatrogasaca, posebno 
mladeži, te se podržavaju proslave postojanja pojedinih vatrogasnih društava, kojima se dokazuje 
dugogodišnja tradicija vatrogastva na području Županije, jer pojedina društva postoje i više od 100 
godina. Tako je u izvještajnom razdoblju Župan nastavio s pomaganjem dobrovoljnim vatrogasnim 
društvima u nabavci potrebne opreme, dodjelom potrebnih financijskih sredstava. 
 

U sklopu međunarodne suradnje održan godišnji susret mješovite hrvatsko-mađarske radne 
skupine za prekograničnu suradnju u području zaštite i spašavanja od elementarnih nepogoda i 
katastrofa te je nastavljena realizacija projekta "Dravis 3" (u okviru IPA Programa prekogranične 
suradnje Mađarska - Hrvatska 2007-2013.). 
 
 
IV. FINANCIJSKA POLITIKA I GOSPODARENJE IMOVINOM 
 
1. Opći financijski okvir i proračunska politika 
 

U okviru ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom, župan izvršava te osigurava izvršavanje općih 
akata predstavničkog tijela, te upravlja nekretninama, pokretninama i rashodima Županije. O 
izvršavanju županijskog proračuna i provođenju propisa i općih akata županije župan izvještava 
predstavničko tijelo. Stoga se o proračunskoj politici Županijska skupština podrobnije posebno 
izvješćuje godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna. 
 

Proračun Osječko-baranjske županije za 2013. godinu donijela je Skupština Osječko-
baranjske županije na svojoj 28. sjednici održanoj 11. prosinca 2013. godine u ukupnoj svoti od 
358.448.197,00 kuna. Radi prilagodbe proračunske politike raspoloživim sredstvima predložene su 
dvije izmjene i dopune Proračuna. Skupština Osječko-baranjske županije usvojila je prve izmjene i 
dopune na 31. sjednici 4. travnja 2013. godine kada je Proračun određen u visini od 380.503.374,50 
kuna i druge izmjene i dopune na 5. sjednici 27. studenoga 2013. godine kada je Proračun određen u 
visini od 354.445.269,04 kuna. 
 

Osim što proračun pokazuje najvažnije ciljeve jedinice samouprave u proračunskoj godini, on 
služi i kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. Proračun Osječko- baranjske 
županije sastavljen je na način da se transparentno može vidjeti na koji se način prikupljaju prihodi, a 
s druge strane, u posebnom dijelu proračuna, nalazi se odgovor za što će se prikupljena sredstva 
potrošiti. Uz svaku proračunsku stavku naveden je i izvor financiranja koji osigurava  namjensko 
trošenje proračunskih  prihoda. Još sredinom 2009. godine uvedena je i veća financijska disciplina 
tako da se, umjesto dotadašnjeg mjesečnog, prešlo na dnevno praćenje prihoda, te su se shodno 
naplaćenim prihodima izvršavale i proračunske obveze, što uvelike smanjuje rizike od nenamjenskog 
trošenja sredstava. Isto tako, financijski rezultat poznat je svakodnevno. 
 

U 2011. godini stvorene su pretpostavke za preuzimanje naplate poreza na cestovna motorna 
vozila, poreza na plovne objekte i poreza na nasljedstva i darove od Porezne uprave. Upravni odjel za 
javne financije Osječko-baranjske županije utvrđuje i naplaćuje porez na nasljedstva i darove na 
temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora. Tijekom 2013. godine na 
temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora otvoreno je 2.796  
predmeta. Riješeno je 2.751 predmeta, a u tijeku je rješavanje 45 predmeta. Poslano je 6 opomena radi 
nepravovremene uplate utvrđenog poreza. Naplaćeno je ukupno 401.650,70 kuna. U 2013. godini 
doneseno je 34.487 porezno rješenje kojima je razrezan porez na cestovna motorna vozila. Poslano je 
2.039 opomena radi nepravovremene uplate utvrđenog poreza. Naplaćeno je ukupno 9.304.570,47 
kuna. U 2013. godini doneseno je 53 poreznih rješenja kojima je razrezan porez na plovila. Naplaćeno 
je ukupno 13.151,04 kuna. 
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S obzirom da je bilo puno neriješenih situacija, a koje su se odnosile na zastare, oslobođenja 
od plaćanja i slično, poduzimane su sve mjere naplate županijskih poreza za koje trenutno postoje 
potpune i cjelovite informacije. I nadalje se očekuje da će se poduzimanjem radnji propisanih 
zakonskim propisima pospješiti fiskalna funkcija Županije budući da će se porez razrezivati puno 
ranije nego do sada, te će se omogućiti pravodobno i višekratno poduzimanje potrebnih radnji u svrhu 
naplate potraživanja. 
 

U sljedećem prikazu vidljivo je kretanje nenamjenskog dijela poreza na dohodak u razdoblju 
od 2008. - 2013. godine, gdje je vidljiv značajan pad u 2010. godini, dok u 2011., 2012. i 2013. godini 
bilježi rast, premda još uvijek nije dosegao razinu 2008. i 2009. godine. 

 

 
 

U istom razdoblju ostvareni su ostali nenamjenski prihodi kako slijedi: 
 

Godina Vrsta 
prihoda 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 

Porez i 
prirez na 
dohodak 

82.378.284,75  80.446.868,59 69.956.060,35 71.953.532,84 77.507.130,37  78.436.536,31 

Porez na 
automate 849.900,00  913.700,00 892.691,23 684.800,00 562.400,00  238.415,00 

Porez na 
cestovna 
motorna 
vozila 

11.791.972,17  11.534.155,62 11.340.947,38 10.959.329,54 12.537.992,73  9.304.570,37 

Pristojbe i 
naknade 1.216.141,52  1.090.894,10 809.351,50 856.778,78 924.981,95  756.312,89 

Ostale 
upravne 
pristojbe 

3.681.182,72  3.105.153,12 2.383.786,86 3.516.722,34 3.559.504,85  5.184.449,95 

 
Unatoč tomu, tijekom cijele 2 013. godine blagovremeno su podmirivane obveze 

vjerovnicima, zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Redovito su izvršavana 
plaćanja računa, podmirivanje javnog duga prema rokovima dospijeća, te prijenosi decentraliziranih 
sredstava proračunskim korisnicima. Izvršavane su redovite mjesečne doznake ustanovama  kulture, 
športa, tehničke kulture te ostalim proračunskim korisnicima. Isplate studentskih stipendija bile su 

78.436.536,31 
77.507.130,37 

71.953.532,84 

69.956.060,35

80.446.868,59 82.378.284,75 

62.000.000,00 

64.000.000,00 

66.000.000,00 

68.000.000,00 

70.000.000,00 

72.000.000,00 

74.000.000,00 

76.000.000,00 

78.000.000,00 

80.000.000,00 

82.000.000,00 

84.000.000,00 

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013.
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redovite. Sve zakonske obveze Proračuna (Državni hidrometeorološki zavod, Vatrogasna zajednica 
Osječko- baranjske županije, Hrvatski  Crveni križ) redovito su izvršavane. Unatoč financijskim 
problemima, dugogodišnji cilj Osječko-baranjske  županije u smislu ravnomjernog razvoja cijelog 
područja nije narušen i sve pomoći jedinicama lokalne samouprave koje su u Proračunu 
planirane, izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju Proračuna za tekuću godinu. 
 

Usprkos fiskalnim problemima koji su se pojavili u 2010. godini, a nastavili u 2011., 2012., 
te u 2013. godini, Osječko-baranjska županija je uspostavila dnevnu financijsku kontrolu isplata iz  
Proračuna  po izvorima  sredstava, a trenutno slobodna sredstva na žiro-računu oročavala je u 
poslovnim bankama, što je donijelo dodatna sredstva u Proračun - ostvareni prihodi od kamata na 
oročena sredstva i kamata po viđenju u 2013. godini iznosili su 2.107.221,60 kuna. 
 
2. Osiguravanje dopunskih izvora sredstava 
 

Budući da sredstva Županijskog proračuna nisu dostatna za ostvarivanje planiranih projekata 
i zadovoljavanje utvrđenih potreba, Župan je nastojao pokretanjem odgovarajućih inicijativa i 
aktivnosti osigurati dopunska sredstva kojima bi se uvećao fiskalni kapacitet Županije, odnosno 
raspoloživa masa sredstava za te namjene. U tom cilju pokretane su aktivnosti udruživanja sredstava 
s jedinicama lokalne samouprave na području Županije za određene projekte, aktivnosti 
suinvestiranja određenih projekata s  državnim i paradržavnim tijelima, aktivnosti osiguravanja  
sredstava iz međunarodnih izvora te dopunskih sredstava iz Državnog proračuna. 
 

U ostvarivanju projekata od regionalnog interesa Županija je nastojala povezati interese 
više jedinica lokalne samouprave na njezinom području te Države odnosno odgovarajućih državnih 
tijela i institucija. U financijskom smislu, Županija je poticala odnosno prihvaćala inicijative za 
udruživanjem sredstava čime su osiguravana dostatna sredstva za izvršenje odnosnog projekta. 
 

Na ovaj način u 2013. godini planirano je udruživanje sredstava s vanjskim izvorima u 
visini od 34.200.120,25 kuna prikazanih u sljedećoj tablici: 
 

Izvor sredstava Plan Realizacija Namjena 
Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i športa i 
jedinice lokalne 
samouprave 

37.244.431,48 25.363.484,89
Sufinanciranje prijevoza 
učenika srednjih škola s 
područja Županije 

Hrvatske vode, 
jedinice lokalne 
samouprave i 
trgovačka društva 

226.562,00 703.162,50 Za projektnu dokumentaciju za 
NAPNAV 

Državni proračun - 
Ministarstvo 
gospodarstva, rada i 
poduzetništva 

1.360.000,00 1.629.651,56

Državni proračun - 
Ministarstvo obitelji, 
branitelja i 
međugeneracijske 
solidarnosti 

400.000,00 217.094,76

Tekuće pomoći iz 
gradskog proračuna - za 
kamate 

700.000,00 279.725,14

Udruživanje sredstava za 
subvenciju kamata za kredite 
poljoprivrednika, malih i srednjih 
poduzetnika. Uz ministarstva u 
subvenciji kamatne stope 
sudjeluju jedinice lokalne 
samouprave i Županija. 

Fond za zaštitu okoliša i 
energetsku učinkovitost 757.381,31 757.381,31 

Poboljšanje sustava grijanja 
zamjenom primarnog energenta i 
rekonstrukcijom vanjske ovojnice 
zgrada u ustanovama na području 
Županije  
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Provedba projekta 
IPA-prekogranična 
suradnja Hrvatske sa 
Srbijom 

205.000,00 208.852,96

Za provedbu Projekta "Zaštita od 
širenja Klasične svinjske kuge 
(KSK) u prekograničnom području 
kroz poboljšanje higijenskih 
standarda  i edukaciju farmera"u 
okviru - IPA Prekograničnog 
programa Hrvatska- Srbija 2007.-
2013.godine. 

Provedba projekta IPA 
IIIc- WINE TOUR 2.100.000,00 2.218.607,09

Za provedbu Projekta Wine tour 
koji je odobren u sklopu Programa  
IPA IIIc, Regionalna 
konkurentnost u cilju uređenja 
javne turističke infrastrukture kroz  
rekonstrukciju vinskih cesta, te 
uređenje i opremanje pet vinoteka 
na području Županije,  provedba  
programa edukacija, promidžbe 
i k t i

Provedba projekta IPA IIIc- 
PANONIAN BEE 

750.000,00 744.641,29 

Za provedbu projekta "Panonian 
bee", u sklopu Prekogranična 
suradnja Hrvatska - Srbija, a u cilju 
jačanja konkurentnosti pčelara, 
usklađivanja kvalitete u proizvodnji 
meda i zdravlja pčela s EU 
standardima. 

Vodna stepenica - 

Ministarstvo regionalnog 
razvoja, šumarstva i vodnog 
gospodarstva, Hrvatska 
elektroprivreda d.d. i Hrvatske 
vode. 

1.335.308,50 616.518,75 

 

Udruživanje sredstava za reviziju 
Studije opravdanosti izgradnje 
višenamjenskog hidrotehničkog 
sustava za uređenje voda i 
zemljišta Osijek i izradu Studije 
procjene utjecaja na okoliš. 

Prostorno-prometna studija - 

Hrvatske ceste d.o.o., 
Hrvatske autoceste d.o.o., 
Hrvatske željeznice Holding 
d.o.o., Grad Osijek, Uprava 
za ceste Osječko-baranjske 
županije i Lučka uprava 
Osijek. 

2.676.562,50 1.246.000,00

Udruživanje sredstava za 
prostorno- prometnu studiju 
cestovno- željezničkog  prometnog 
sustava šireg područja grada 
Osijeka. 

Jedinice lokalne 
samouprave s područja 
Županije i javna 
trgovačka društva  

205.000,00 215.000,00
Regionalni geoinformacijski 
sustav radi besplatnog korištenja 
prostornih podloga. 

UKUPNO 47.960.245,79 34.200.120,25 
 

Napomena: U tablici su prikazana samo sredstva koja su udruživana putem Županijskog 
proračuna, dakle, bila su stavka unutar njega. 

 
Kako je vidljivo iz prethodne tablice, temeljem zaključenih ugovora, Županija je i u 2013. 

godini uz svoja sredstva vezala sredstva jedinica lokalne samouprave s područja Županije, te državnih 
institucija. Za financiranje projekta katastarske izmjere poljoprivrednog zemljišta općine, gradovi i 
Županija svoja sredstva udružuju sa sredstvima Državne geodetske uprave, a za Program održavanja 
građevina detaljne melioracijske odvodnje uz udružena sredstva lokalne samouprave i Županije, vezuju 
se sredstva Hrvatskih voda. 
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3. Upravljanje i raspolaganje imovinom Županije 
 

Imovinu Županije, uz prikazana financijska sredstva čine i nekretnine u njezinom vlasništvu te 
imovinska prava, pretežito u odnosu na trgovačka društva kojih je su/vlasnik. Njima je Županija 
upravljala i raspolagala pažnjom dobrog gospodara. 
 
 

U svezi s promjenama koje se odnose na vlasništvo odnosno suvlasništvo Županije u 
trgovačkim društvima nastale tijekom izvještajnog razdoblja, prema stanju na dan 31. prosinca 
2013. godine utvrđeno je da: 
- u navedenom razdoblju nije bilo novih postupaka u privatizaciji trgovačkih društava u 

suvlasništvu Osječko-baranjske županije, 
- u postupku privatizacije trgovačkih društava vodnog  gospodarstva Vuka d.d. Osijek, 

Odvodnja d.d. Darda te Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac do 31. prosinca 2013. godine 
otplata dionica obavljala se u iznosima kako slijedi: dioničari Vuke d.d. Osijek uplatili su 
25.456,37 kuna, dioničari Odvodnje d.d. Darda uplatili su 19.220,66 kuna, te dioničari 
Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac ukupno 120.252,24 kuna, 

- na dan 31. prosinca 2013. godine udjeličari tvrtke Cesting d.o.o. Osijek ukupno su 
uplatili 345.959,08 kuna. 

 
Vlasnička struktura trgovačkih društava u su/vlasništvu Osječko-baranjske županije je: 

 

R.br. Trgovačko društvo Temeljni kapital % učešća 
OBŽ OBŽ u kunama 

1. Cesting d.o.o. 24.763.000,00 38 9.408.000,00 
2. Karašica -Vučica d.d. 12.180.900,00 26 3.167.400,00 

3. 
Miholjački poduzetnički centar 
Lokalna razvojna agencija d.o.o. Donji 
Miholjac 

70.000,00 30 21.000,00 

4. Odvodnja d.d. Darda 3.978.300,00 26 1.034.700,00 

5. Regionalna razvojna agencija 
Slavonije i Baranje d.o.o. 40.000,00 50 20.000,00 

6. Regionalna veletržnica d.d. 18.276.000,00 15,32 2.800.000,00 
7. Slobodna zona d.o.o. 9.500.000,00 95,789 9.100.000,00 
8. Tera Tehnopolis d.o.o.Osijek  380.000,00 10,53 40.000,00 
9. Vuka d.d. Osijek 9.925.200,00 30,58 3.036.000,00 
10. Zračna luka Osijek d.o.o. 26.208.000,00 20 5.241.600,00 
11. Burza roba 600.000,00 50 300.000,00 
12. Ulo hladnjača 2.000.000,00 50 1.000.000,00 
13. Ekos d.o.o Osijek                                   20.000,00 100 20.000,000 

 
 Temeljem Zakona o vodama građevine detaljne melioracijske odvodnje na području 
Županije su njezino vlasništvo. Postupajući u skladu s navedenim zakonskim odredbama, kao i 
odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u izvještajnom razdoblju Župan je 
prihvaćao prijedloge ugovora o osnivanju prava služnosti. U izvještajnom razdoblju pravo služnosti 
Županija je dala tvrtki Kombel d.o.o. Belišće u svrhu izgradnje podsustava odvodnje i pročišćavanja 
otpadnih voda Gat-Veliškovci-Tiborjanci, III faza-glavni kolektor u naselju Tiborjanci i Općini 
Magadenovac u svrhu postavljanja cijevi za propust u sklopu izgradnje parkirališta u Beničancima. 
Prepoznajući važnost i značaj izgradnje pojedinih takvih objekata pravo služnosti i pravo građenja je 
osnivano bez naknade. 
 

Radi stjecanja prava vlasništva Županije na nekretninama zaštićenim kao kulturno dobro 
temeljem prava prvokupa po Zakonu o zaštiti kulturnih dobara, Župan se tijekom izvještajnog 
razdoblja u četiri navrata posebnim aktima očitovao po pitanju ne/postojanja interesa Županije za 
ostvarivanjem prava prvokupa tih nekretnina kao kulturnih dobara. 
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Županija u svom vlasništvu ima poslovne prostore smještene u 17 zgrada u Osijeku, Valpovu 
i Belom Manastiru, ukupne površine 18.925,30 m2. Od toga županijska politička i upravna tijela te 
pravne osobe putem kojih se izvršavaju funkcije Županije (Zavod za informatiku, Zavod za prostorno 
uređenje i Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 
županije te Regionalna razvojna agencija) koriste 7 zgrada ukupne površine 6.581,94 m2. U ostalim 
prostorima pretežito djeluju tijela državne uprave koja su to pravo stekla temeljem posebnih zakonskih 
propisa. Formiranje novih upravnih tijela (Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša i 
prirode i Službe za javnu nabavu), ali i značajno povećanog obujma poslova Upravnog odjela za 
prostorno uređenje i graditeljstvo, bilo je nužno osigurati nove prostore, što je učinjeno zakupom 
novog poslovnog prostora u Osijeku ukupne površine 609,64 m2. 

 
Izvješću valja pridodati i podatak da je kroz tekuće održavanje poslovnog prostora, 

službenih automobila i opreme Županije utrošeno je 66.923,20 kn kn na materijale i dijelove koji su 
namještenici Službe za zajedničke poslove Županije ugradili u objekte, vozila ili opremu. Sa 15 
županijskih službenih automobila prijeđeno je ukupno 201.599 km. 
 

Pored toga, vođeni su i postupci namirenja financijskih potraživanja putem 5 ovršnih 
predmeta koje je pokrenula Županija kao ovrhovoditelj radi naplate svojih potraživanja (naknada 
troškova provedene analize i superanalize ispravnosti prehrambenih proizvoda), ovršni postupci su u 
tijeku, a Županija kao ovrhovoditelj je u redu namirenja tražbine kod banke, budući je predložila 
ovrhu na računu ovršenika. 
 
 
4. Javna nabava 
 

Radi nabave robe, usluga i radova sukladno posebnim odlukama i planskim dokumentima 
Županijske skupštine, u visini predviđenoj Županijskim proračunom, a pod uvjetima i na način 
utvrđenim posebnim odlukama te Odlukom o izvršavanju Proračuna, Župan je tijekom izvještajnog 
razdoblja, sukladno propisima o javnoj nabavi donio potrebne izmjene i dopune plana nabave 
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu i 56 rješenja (15 rješenja o pripremi i provedbi postupka 
javne nabave, 40 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude, jedno rješenje o poništenju postupka javne 
nabave) kao i 4 zaključka o prihvaćanju prijedloga ugovora. Nakon stupanja na snagu Zakona o 
izmjenama i dopunama Zakona o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 143/13.) Župan je donio 
Zaključak o utvrđivanju procedure provođenja postupaka nabava roba i usluga do 200.000,00 kuna i 
radova do 500.000,00 kuna. 
 

U razdoblju od 1. srpnja 2013. godine do 31. prosinca 2013. godine pokrenuto je 11 postupaka 
javne nabave putem otvorenog postupka javne nabave, od kojih je jedan poništen, tri završava 
sklapanjem okvirnog sporazuma o javnoj nabavi roba, 5 sklapanjem ugovora o javnoj nabavi radova i 
dva sklapanjem ugovora o javnoj nabavi roba. 

 
Proveden je jedan postupak javne nabave male vrijednosti prema pravilima za provođenje 

postupka za usluge iz dodatka IIb Zakona o javnoj nabavi (posebna primjena zakona) i sklopljen ugovor 
na razdoblje od jedne godine. 

 
Tri postupka javne nabave za koje su donesena rješenja o pripremi i provedbi postupka javne 

nabave nisu pokrenuta, jer se radi o projektima koji su prijavljeni na Natječaj za korištenje sredstava 
Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti 
u zgradarstvu, nakon kojega je Upravni odbor Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio  
Odluku o odabiru korisnika sredstava radi zajedničkog sufinanciranja projekata energetske učinkovitosti 
u zgradarstvu kojom je prihvaćena ponuda Osječko-baranjske županije za projekt "Rekonstrukcija 
vanjskih ovojnica zgrada na području Osječko-baranjske županije", a na navedeno odluku Vlada RH 
treba dati suglasnost što nije učinila do kraja izvještajnog razdoblja. 
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Od provedenih postupaka javne nabave Osječko-baranjska županija je provela dva postupka kao 
središnje tijelo na temelju ovlasti drugih javnih naručitelja, od kojih je jedan postupak velike vrijednosti 
uspješno proveden, a jedan postupak je poništen zbog nedostatka sredstava. 
 

Također je provedeno 17 nabava na temelju zahtjeva upravnih tijela Osječko-baranjske 
županije za nabavu roba, radova i usluga na koje se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi, odnosno za 
nabave ispod 70.000,00 kuna, tzv. "bagatelne nabave". 
 

U tri postupka javne nabave izjavljena je žalba Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne 
nabave, dvije žalbe su izjavljene na rješenje o odabiru u odnosu na postupak pregleda, ocjene i odabira i 
obje su u cijelosti odbijene, 1 žalba je izjavljena na dokumentaciju za nadmetanje , a žalitelj je povukao 
svoju žalbu.  
 
 
 
V. ZAKLJUČAK 
 

Polugodišnje razdoblje je prekratko da bi se u njemu stanje promijenilo u mjeri koja u bitnome 
sugerira drugačiju ocjenu u odnosu na prethodno polugodišnje razdoblje. Otuda je ocjenu prethodnog 
razdoblja moguće gotovo u cijelosti primijeniti i na tekuće, dakako, utemeljenu na aktivnostima toga 
razdoblja koje slijede utvrđene temeljne vizije i smjernice djelovanja. Stoga preostaje tek naglasiti 
najznačajnije markantne točke koje obilježavaju polugodišnje razdoblje obuhvaćeno ovim Izvješćem i 
razlikuju ga u odnosu na prethodno. 
 

 Pristupno valja podsjetiti da je djelovanje županijskih tijela, pa tako i župana, ograničeno 
djelokrugom rada i nadležnostima županije utvrđenih Ustavom i zakonima. Ustavom je utvrđena 
nadležnost jedinica područne (regionalne) samouprave tako da one obavljaju poslove od područnog 
(regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose na školstvo, zdravstvo, prostorno i 
urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu infrastrukturu te planiranje i razvoj 
mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova, što je ponovio i Zakon o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi 2001. godine. Resornim zakonima su, međutim, djelokrug rada i 
nadležnosti uređeni na način da su ovi poslovi, u pravilu, podijeljeni između države, županije i 
jedinica lokalne samouprave. U tim okvirima županija je značajno ograničena u postupanju. Ona, 
jednostavno, nema na raspolaganju ovlasti, mehanizme i sredstva kojima bi značajnije utjecala na 
stanje u pojedinom području. Ove napomene ukazuju na okvir postupanja i župana u odnosu na 
područja naznačena Ustavom. Ovdje valja upozoriti i na problem čestih izmjena propisa, što dopunski 
destabilizira sustav i zahtijevajući stalnu prilagodbu značajno angažira ljudske, vremenske, ali i 
materijalne resurse. 
 

 No, ni postupanje Župana nije moguće, pa ni dopustivo, promatrati izvan okvira vremena i 
prostora u kome djeluje. Upravo stoga, izvan naznačenih okvira propisanih nadležnosti Župan se nije 
odricao prava inicijative i pokušaja da dogovaranjem i uvjeravanjem nadležnih tijela, političkim 
lobiranjem ili pritiskom upozori na stanje u određenim područjima odnosno predloži načine rješavanja 
određenih problema. Podrobniji podaci o ovom postupanju davani su Izvješćima u prikazu postupanja 
po područjima djelatnosti. 
 

Djelovanje izvršnih i upravnih tijela Županije u razdoblju na koje su se odnosila ova Izvješća, 
odvijalo se u pogoršanim gospodarskim i financijskim uvjetima, što se višestruko odražavalo i na 
djelovanje županijskih tijela. Negativni trendovi najmarkantnije se iskazuju smanjenjem ostvarenih 
prihoda, s jedne strane, odnosno povećavanju zahtjeva za socijalnim pomoćima, s druge. Oba ova 
podatka govore o financijskom stanju stanovništva odnosno smanjivanju mogućnosti lokalne i 
područne samouprave da odgovore svojim zadaćama vezanim uz njihov fiskalni kapacitet. Ova je 
Županija višekratno upozoravala na nužnost reforme teritorijalne samouprave u Republici Hrvatskoj 
koja bi podrazumijevala osiguranje fiskalnog kapaciteta koji toj samoupravi omogućavao izvršavanje 
zadaća koji proizlaze iz njezinog ustavnog položaja. No i racionalizacija sustava teritorijalne 
samouprave tek djelomično može poboljšati stanje. Ključni odgovori ipak leže u pokretanju 
gospodarskih aktivnosti kao preduvjeta prevladavanja gospodarske i financijske krize. 
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Polazeći od spoznaje da je jedino razvojem moguće nadvladati krizu, Župan odgovor na niz 
otvorenih pitanja vezanih uz sve više nezadovoljavajuće i neodrživo stanje u kojem se nalazi ovaj dio 
Republike Hrvatske vidi u nužnosti definiranja, ali i provedbe nove politike regionalnog razvoja. 
Otuda i njegov snažan angažman u raspravi o statističkoj podjeli Republike Hrvatske u funkciji 
oblikovanja i provedbe politike regionalnog razvoja. Ova politika, oblikovana prema europskim 
iskustvima, snažno naglašava institucijsku osposobljenost za njezinu provedbu.  
 

Prepoznajući nadolazeće uvjete djelovanja lokalne, a osobito regionalne samouprave u odnosu 
na razvojne projekte koje podupire Europska unija i Osječko-baranjska županija se nastojala 
samoorganizirati. Aktivnosti koje su slijedile iz ovog temeljnog usmjerenja pružaju se u tri pravca: 
- aktivnosti utvrđivanja vizije i strategije razvoja, 
- aktivnosti institucionalnog osposobljavanja, 
- aktivnosti osiguranja potrebnih financijskih sredstava radi pokretanja i provedbe razvojnih 

projekata. 
 

U promatranom razdoblju Župan je nastavio graditi poluge djelovanja u pripremi, odlučivanju 
i provođenju donesenih odluka, ali i produbljivati odnose s okruženjem u kojem župan djeluje. U 
prvom dijelu, Župan je osnivanjem radnih tijela osigurao stručnu potporu šireg kruga stručnjaka u 
praćenju stanja, pripremi i razmatranju prijedloga te osigurao uredno funkcioniranje sustava upravnih 
tijela Županije. U drugom je brojnim kontaktima uspostavio, održavao i pospješivao veze i odnose s 
državnim tijelima, tijelima jedinica lokalne samouprave na području Županije, drugim županijama 
osobito s područja Slavonije, regionalnim jedinicama drugih država, vijećima i predstavnicima 
nacionalnih manjina na području Županije, socijalnim partnerima u okviru Gospodarsko-socijalnog 
vijeća i, dakako, građanima i javnošću općenito. U projektnom smislu na suradničkim temeljima i 
praktičnim iskustvima postupno se grade odnosi i s institucijama savjetodavnog, stručnog i 
znanstvenog karaktera, jačajući stručnu utemeljenost odluka županijskih tijela, baš kao i akademsko 
poduzetništvo u prevladavanju razvojnog zastoja. Snaženju toga sustava pridonosila je i suradnja 
Županije s državnim tijelima i jedinicama lokalne samouprave, kako u dogovaranju i izvođenju 
zajedničkih projekata, za koje su nerijetko udruživana i sredstva, tako i u organizacijskoj i financijskoj 
potpori Županije lokalnim projektima. Provedbom niza projekata potakla je mnoge jedinice lokalne 
samouprave na slične mjere i aktivnosti, te uspostavljena kvalitetna suradnja i zajedništvo s ciljem 
polučenja sinergijskih efekata zajedničkog djelovanja. 
 

U tom okviru bilo je nužno nastaviti graditi metodologiju pripreme i donošenja odluka te 
način komuniciranja s predstavnicima političkih stranaka, vijećnicima i predstavnicima klubova 
vijećnika te dužnosnicima Skupštine, kao i Skupštinom u cjelini. Stabilizaciji toga sustava nesporno 
pridonosi i usklađeno djelovanje i suradnja Skupštine kao predstavničkog te Župana sa suradnicima 
kao izvršnog tijela, uz potporu upravnih tijela Županije. To je omogućilo i pravodobno izvršavanje 
svih obveza prema Skupštini, odnosno uspješno djelovanje Skupštine. 
 

Ovdje valja ponovo naglasiti činjenicu da financijski kapacitet Županije ne omogućava 
značajniji utjecaj na gospodarska kretanja. Stoga su, sukladno aktima i programima koje je prihvatila 
Skupština, poduzimane mjere jačanja konkurentnosti investicijskog okruženja, poticanja 
poduzetništva, poticanja i sufinanciranja manjih razvojnih projekata, osobito u području poljoprivrede 
i ruralnog razvoja. Prepoznajući važnost ulaganja u poljoprivrednu proizvodnju, Županija je 
provedbom različitih projekata nastojala osigurati odnosno pridonijeti strukturnoj prilagodbi i porastu 
konkurentnosti unutar poljoprivrednog sektora. Ulaganjem u istraživačke projekte Županija u suradnji 
sa znanstvenim i istraživačkim institucijama stvara uvjete za razvoj poljoprivredne proizvodnje na 
znanstvenim temeljima i rezultatima provedenih istraživanja. U tom sklopu osobiti napori (i sredstva) 
ulagani su u projekte katastarske izmjere i navodnjavanja. Projekti ruralnog razvoja, sve su prisutniji i 
značajniji u praksi Osječko-baranjske županije. Nastavljen je projekt izgradnje mreže turističko-
vinskih cesta, osmišljen je proveden koncept poticanja kvalitete vina te uz to organizirane ili 
pomagane manifestacije. Potvrdu ovih napora predstavlja i činjenica da Osječko-baranjska županija 
prednjači u razvoju kontinentalnog turizma kao sve značajnije gospodarske grane. 
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Ostvarujući svoje temeljne funkcije Županija je, poglavito sredstvima namijenjenim za 
financiranje decentraliziranih funkcija, uspjela osiguravati ne samo uredno funkcioniranje javnih 
službi u prosvjeti, zdravstvu i socijalnoj skrbi, nego i razvoj ovih djelatnosti investicijskim ulaganjem 
u poboljšanje uvjeta njihova djelovanja (prostor i opremu). Procjenjujući da je ljudski kapital presudan 
u oblikovanju i provođenju razvojne politike, unatoč financijskim problemima Županijskog proračuna, 
Županija je nastavila financijski podupirati osposobljavanje ljudskih potencijala razvoja 
stipendiranjem učenika, studenata i potporama poslijediplomcima, s prihvaćanjem te provedbom 
inicijative na proširenje ovih aktivnosti i na područje kreditiranja.  
 

Provodeći koncept osiguravanja ravnomjernog razvoja cjelokupnog svoga prostora, Županija 
je svojim sredstvima pomagala projekte jedinica lokalne samouprave prvenstveno u području 
komunalnih djelatnosti (razvoj vodoopskrbnog sustava i sustava odvodnje otpadnih voda), 
gospodarskog razvoja (zone malog gospodarstva), ali i društvenog standarda (društveni domovi, dječja 
i rukometna igrališta).  
 

U tim i takovim uvjetima Osječko-baranjska županija je nastojala brigom dobrog gospodara 
očuvati vrijednost raspoloživih financijskih sredstava - njihovim stavljanjem u funkciju kojima su 
proračunom namijenjena odnosno oročavanjem u vremenu do njihova iskorištenja. Sve svoje 
financijske obveze Županija je pravodobno izvršavala i time osiguravala funkcioniranje sustava za koji 
je nadležna i odgovorna te pridonosila stabilizaciji platnog odnosno financijskog sustava.  
 
 Ocjenjujući da su najznačajniji vanjski izvori sredstava namijenjenih razvoju, pored onih iz 
Državnog proračuna, sredstva europskih fondova, Županija je vlastitim osposobljavanjem u apliciranju 
i provedbi projekata uspjela privući značajna europska sredstva što je u odnosu na ovo pitanje svrstava 
u najuspješnije županije u Hrvatskoj. 

 
Na tim osnovama Župan sa suradnicima nastavlja djelovati u ostvarivanju zakonom, općim 

aktima i aktima Županijske skupštine utvrđenih zadaća. S ciljem utvrđivanja jasne vizije razvoja 
Županije predstoji rad na pripremi nove Županijske razvojne strategije i s tim povezanih dokumenata 
planske naravi, jačanje konkurentnosti Županije odgovarajućim mjerama informacijske i druge 
promidžbe, jačanje osposobljenosti i pospješivanje sustava pripreme i apliciranje te provedbe 
razvojnih projekata za koje se sredstva osiguravaju iz domaćih i međunarodnih fondova, 
oblikovanjem, poticanjem i provedbom razvojnih projekata kojima se jača prometna povezanost 
Županije, stvaraju i poboljšavaju uvjeti razvoja gospodarstva u gospodarskim i poslovnim zonama, 
stvaraju potrebne pretpostavke racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta te ostvaruju drugi 
ciljevi usmjereni jačanju gospodarske osnove Županije i potpunijem zadovoljavanju životnih potreba 
njezinih stanovnika. 
 

Dakako, da je ova usmjerenja i ciljeve moguće polučiti tek kvalitetnim i usklađenim 
djelovanjem svih županijskih tijela u okvirima općih gospodarskih kretanja u Županiji i Republici 
Hrvatskoj te djelokruga rada i nadležnosti kao i financijskih mogućnosti Županije. Svoj prilog tome 
odgovorno će davati Župan sa suradnicima i upravnim tijelima usklađeno djelujući sa Županijskom 
skupštinom u granicama njihovih odgovornosti. 
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