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Z A P I S N I K 
 

13. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 24. veljače 2015. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,08 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Stjepan Krznarić i 
 2. Dražen Kušić. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Stjepan 
Krznarić i Dražen Kušić. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Budući da je Nikoli Lelasu prestalo mirovanje mandata vijećnika, čime je zamjenik vijećnika Miroslav 
Varga prestao obnašati vijećničku dužnost, a o čemu će vijećnici biti obaviješteni Izvješćem Mandatne 
komisije, predsjednik napominje da će izvršiti prozivku s tako izmijenjene liste vijećnika. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
46 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Krešimir Ćosić, 7. 
Mislav Ćurić, 8. mr.sc. Mato Dunković, 9. Marijan Džanko, 10. Borivoj Eklemović, 11. Željko Franjić, 
12. Domagoj Hajduković, 13. Zvonko Ibriks, 14. Srđan Igali, 15. Goran Ilić, 16. Goran Ivanović, 17. 
Antun Kapraljević, 18. Marijana Kopljar, 19. Vlado Koren, 20. Željko Kovačević, 21. Ivana Kovačević-
Ivanišić, 22. mr.sc. Dalibor Kraljik, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Dražen Kušić, 26. Nikola 
Lelas, 27. Boris Ljubojević, 28. mr.sc. Igor Medić, 29. Frida Mikić, 30. Davor Mikulić, 31. Hrvoje 
Pavković, 32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Sanja Rogoz-Šola, 36. Vinko 
Ručević, 37. Stjepan Sokol, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Sanja Vargić, 41. Stjepan Viduka, 
42. Antun Vuković, 43. Ivan Zadravec, 44. Jurica Žanić, 45. Zdravko Živković i 46. Leon Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Davorin Bubalović, 3. Ivica Čeme, 4. Stjepan Čuraj, 5. 
Dominik Mihaljević, 6. mr.sc. Mladen Mikolčević, 7. Ante Raspudić, 8. Nevenka Redžep i 9. Mirta 
Vlahović. 
 
Sjednici je naknadno pristupio vijećnik Davorin Bubalović. 
 
Ostali nazočni: 
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik 
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. 
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 6. 
Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 7. Ivana Katavić 
Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 8. mr.sc. Danijela 
Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 9. Romana 
Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 10. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela 
za javne financije, 11. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 12. Snježana Staščik, 
pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 13. Milica Šakota, 
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 14. Silva Wendling, pročelnica Upravnog 
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 15. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 16. 
Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 18. Gordana Kibel, 
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viša savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 
javne financije, 20. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 21. Ljerka Ništ-Kokolari, 
pomoćnica tajnika Županije, 22. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu, 23. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za 
zajedničke poslove, 24. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske 
županije, 25. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 
26. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 27. Darko Bajto, ravnatelj Ljekarne Osijek, 
28. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske 
županije, 29. Milan Baričević, načelnik Policijske uprave osječko-baranjske, 30. Miroslav Čabraja, 
v.d. intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 31. Draško Grebenar, ravnatelj Ljekarne 
Đakovo, 32. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 33. 
Davor Lamza, ravnatelj Ljekarne Beli Manastir, 34. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za 
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 35. Nikica 
Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 36. Donna Šimatić, 
predsjednica Županijskog savjeta mladih, 37. Nada Šinko, Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni 
ured Osijek, 38. Božidar Šnajder, Hrvatsko narodno kazalište u Osijeku, 39. mr.sc. Dražen Tomić, 
ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 40. Domagoj Varžić, zamjenik gradonačelnika Grada Belišća, 
41. Ivica Završki, predsjednik Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 42. Milenko 
Lapu, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za javne financije, 43. Josip Subašić, Zavod za 
informatiku Osijek i 44. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove. 
 
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda koji je naknadno dopunjen točkom 24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije 
za gospodarska pitanja. 
 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog 
dnevnog reda, da ih podnesu. 
 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP, predlaže da se s dnevnog reda skine točka 10. 
Prijedlog Odluke o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i promjeni 
naziva Ljekarne Osijek. 
 

Milan Blagojević također predlaže da se s dnevnog reda skine točka 10. te moli predlagatelja ili 
tajnika Županije da kaže je li ovaj materijal u skladu sa Zakonom o radu 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Milan Blagojević i Domagoj Hajduković. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu vijećnika Domagoja 
Hajdukovića i Milana Blagojevića da se točka 10. skine s dnevnog reda. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu. 
 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (28 za, 16 protiv) utvrđen 
sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Izvješće Mandatne komisije 
 2. Usvajanje zapisnika 12. sjednice Skupštine Županije 
 3. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 4. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 

2014. godine 
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 5. Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini 
 6. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na 

području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. za 2014. godinu 
 7. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. 

godinu 
 8. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" 
 9. Prijedlog Zaključka o pokretanju projekta "Pomoć u realizaciji projekata sufinanciranih iz EU 

programa" 
10. Prijedlog Odluke o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i 

promjeni naziva Ljekarne Osijek 
11. Prijedlog Odluke o kriterijima za davanje suglasnosti za koncesiju u primarnoj zdravstvenoj 

zaštiti 
12. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi" 
13. Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta "Cerić" 
14. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini 
 a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini  
 b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
15. Programski i Financijski plan Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu 
16. Prijedlog Ugovora o financiranju Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 2015. godini 
17. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog 

narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2015. do 2018. godine 
18. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu 
19.a) Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020. 

na području Osječko-baranjske županije 
     b) Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
20. Prijedlog Zaključka o utvrđivanju prijedloga dopune Odluke o donošenju Mreže osnovnih i 

srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja 
21. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika 

Osječko-baranjske županije 
22. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 
2014. godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2014. 
godine 

23. Prijedlog za imenovanje vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 
24. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Komisije za gospodarska pitanja 
 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 
 
Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće. 
 
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
 

Klasa: 013-03/15-03/3 
Urbroj: 2158/1-01-05-15-2 
 
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
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Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 
Mandatne komisije, a dužnost vijećnika nastavlja obnašati Nikola Lelas. 
 
Potom Vladimir Cindrić obavještava da vijećnici: Antun Kapraljević, Nikola Lelas i Vladimir Cindrić 
od danas djeluju kao nezavisni vijećnici u Županijskoj skupštini. 
 
 
TOČKA 2. USVAJANJE ZAPISNIKA 12. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 12. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik. 
 
Domagoj Hajduković napominje da je prilikom usvajanja dnevnog reda prošle sjednice navedeno: 
"Predsjednik napominje da je na međustranačkom dogovoru, koji je održan bez nazočnosti vijećnika SDP, 
rečeno da je takvih zahtjeva bilo…", iako su vijećnici SDP bili nazočni na međustranačkom dogovoru. 
Nadalje, napominje da više neće dolaziti na dogovore jer se ne poštuje uvijek ono što se dogovori te da će 
vijećnici SDP napustiti sjednicu jer neće sudjelovati u donošenju ilegalnih odluka na ovoj Skupštini. 
 
Potom su vijećnici SDP napustili sjednicu Skupštine. 
 
Predsjednik daje tekst zapisnika 12. sjednice na glasovanje te, nakon izjašnjavanja vijećnika, konstatira da 
je zapisnik 12. sjednice Skupštine prihvaćen jednoglasno. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 12. sjednice Ivanu Kovačević-Ivanišić i Antu Kristića da 
poslije sjednice potpišu zapisnik. 
 
Budući da je sjednicu napustio ovjerovitelj zapisnika Dražen Kušić, predsjednik predlaže da se umjesto 
njega izabere Nikola Lelas. 
 
Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
 
TOČKA 3. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine. 
 
Goran Ilić moli Župana da ponovno uputi zahtjev nadležnim tijelima da se dionica koridora V/c od čvora 
Osijek do mađarske granice izgradi u punom profilu autoceste. Nadalje, vezano za izgradnju nove zgrade 
I. gimnazije pita je li održan sastanak s Gradom Osijekom, odnosno je li Grad učinio nešto da ta 
investicija krene. 
 
Sanja Rogoz-Šola napominje da se u prva dva mjeseca u 2015. godini u Đakovu i drugim mjestima u 
Osječko-baranjskoj županiji bilježe učestale provale i krađe, te moli da se poduzmu hitne mjere za 
pojačanje mjera sigurnosti bilo pojačanim brojem policijskih ophodnji ili edukacijama građana kako se 
ponašati u slučaju provale ili susreta s provalnicima. 
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Ivan Zadravec postavlja pitanje ima li Župan točan podatak koliko je mladih ljudi otišlo iz Osječko-
baranjske županije i Grada Osijeka u potrazi za poslom. 
 
Vinko Ručević postavlja pitanje kolika je plaća isplaćena Županu u siječnju i veljači te je li to isplaćeno 
po odlukama ove Skupštine ili po zakonu i koliko je to u odnosu na zakonski maksimum. 
 
Marijana Kopljar također pita koliko je mladih ljudi napustilo Osječko-baranjsku županiju zbog 
nemogućnosti zapošljavanja te koje konkretne mjere Županija poduzima kako bi se ovaj problem riješio. 
 
Mato Dunković postavlja pitanje koliko je do sada financirano projekata od strane Europske unije na 
području naše Županije, koja je njihova vrijednost, koliko je projekata iz Programa IPARD i koja je 
njihova vrijednost. Nadalje, pita Župana je li upoznat s listom projekata koje je Vlada Republike Hrvatske 
uputila u Bruxelles kao odgovor na Junckerov plan te ima li među tim projektima i neki projekt s područja 
naše Županije. 
 
Jurica Žanić napominje da je u prosincu 2014. godine Zavod za informatiku verificiran po ISO standardu 
27.001 sustava upravljanja informacijskom sigurnošću te ga zanima što to konkretno znači za 
informacijski i informatički sustav Osječko-baranjske županije i na što je usmjeren točno ISO standard 
27.001. 
 
Frida Mikić pita kakva je bila reakcija Ministarstva i kakvo je trenutno stanje na tržištu poljoprivrednih 
proizvoda s obzirom da je Župan u rujnu prošle godine ukazao ministru poljoprivrede na probleme tržišta 
poljoprivrednih proizvoda koji su nastali nakon sankcija između Europske unije i Rusije te je zatražio da 
se zaštite nacionalni interesi Republike Hrvatske, pa i uz plaćanje kazni, ako bi se na taj način očuvala 
poljoprivredna proizvodnja i zaštitili naši poljoprivrednici.  
 
Stjepan Krznarić, vezano uz dva nedavno objavljena natječaja iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske za razdoblje 2014.-2015. godine koji se odnose na ulaganje u poljoprivredna gospodarstva i 
razvoj i trženje poljoprivrednim proizvodima, pita što te mjere znače za poljoprivrednike Osječko-
baranjske županije. 
 
Stjepan Sokol, vezano uz objavljene natječaje za mjere 4.1. i 4.2. iz Programa ruralnog razvoja Republike 
Hrvatske, postavlja pitanje je li Župan upoznat s problemima koje imaju naša obiteljsko-poljoprivredna 
gospodarstva u osiguranju kreditnih sredstava za svoje vlastite i planirane investicije i u okviru mjera 
ruralnog razvoja te što je do sada poduzeo ili kani poduzeti u okviru svojih ovlasti. 
 
Željko Franjić postavlja pitanje kakvi su zaključci doneseni na sastanku župana s ravnateljicom Agencije 
za poljoprivredno zemljište vezano za izmjenu i dopunu Zakona o poljoprivrednom zemljištu. 
 
Ante Kristić postavlja pitanje u kojoj su fazi projekti razvoja širokopojasne infrastrukture i koji su daljnji 
koraci u rješavanju te problematike. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom se za postavljanje dopunskog pitanja javio Vinko Ručević. 
 
Vinko Ručević napominje da nije zadovoljan odgovorom na postavljeno pitanje te moli odgovor u 
pisanom obliku. 
 
Odgovore na postavljeno dopunsko pitanje dali su: župan Vladimir Šišljagić i pročelnica Upravnog 
odjela za javne financije Snježana Raguž. 
 
Potom predsjednik napominje da je na prošloj sjednici Skupštine održanoj 16. prosinca 2014. godine 
predloženo da svi vijećnici dobiju tablete s namjerom da se smanje troškovi rada Skupštine i da se 
provede određena informatizacija. S tim u svezi provedena je anketa među svim vijećnicima i od 55 
vijećnika 44 vijećnika se očitovalo da žele koristiti tablete, dok se 11 vijećnika očitovalo da bi i dalje 
primali materijale u pisanom obliku. Nadalje, predsjednik napominje da je na pripremnom sastanku za 
ovu sjednicu dogovoreno da se tableti kupe svim vijećnicima, a da materijale dobivaju oni koji to žele. 
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Potom se za riječ javio Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik pita ima li netko drugi prijedlog. 
 
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, traži stanku od 10 minuta radi dogovora. 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta radi dogovora. 
 
Nakon stanke, predsjednik poziva Dražena Tomića, ravnatelja Zavoda za informatiku da upozna 
vijećnike s karakteristikama tableta koje bi trebali vijećnici dobiti ako donesu takvu odluku. 
 
Potom Dražen Tomić upoznaje vijećnike s karakteristikama tableta. 
 
Predsjednik napominje da je za vrijeme stanke održan međustranački dogovor te je dogovoreno da 
tablete dobiju svi vijećnici. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da svi vijećnici dobiju tablete. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova. 
 
Potom se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 4. IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U 

RAZDOBLJU OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2014. GODINE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Župan 
Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 5 protiv, 2 
suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća Župana 
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2014. godine 
 
Klasa: 022-04/15-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-3 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
TOČKA 5. INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Policijska 
uprava osječko-baranjska Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske. 
 
Informaciju su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Vijeće za prevenciju kriminaliteta i Stožer 
zaštite i spašavanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Mato Dunković, Sanja Rogoz-Šola i Milan Baričević. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (38 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju sigurnosti na području 

Osječko-baranjske županije u 2014. godini 
 
Klasa: 210-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
TOČKA 6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA UČINKOVITOG KORIŠTENJA 

ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015. ZA 2014. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (37 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
provedbi Programa učinkovitog korištenja 

energije u neposrednoj potrošnji na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 

2013. - 2015. za 2014. godinu 
 
Klasa: 310-02/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
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TOČKA 7. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Marijana Kopljar i Igor Medić. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 11 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o provođenju Programa poticanja 
poduzetništva Osječko-baranjske 

županije za 2014. godinu 
 
Klasa: 302-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU PROJEKTA 

"KREDITIRANJE OBRTNIH SREDSTAVA" 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 
statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (38 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o pokretanju projekta "Kreditiranje 
obrtnih sredstava" 

Klasa: 403-01/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
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TOČKA 9. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O POKRETANJU PROJEKTA "POMOĆ U 
REALIZACIJI PROJEKATA SUFINANCIRANIH IZ EU PROGRAMA" 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za javne službe i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (37 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o pokretanju projekta "Pomoć u 
realizaciji projekata sufinanciranih 

iz EU programa" 
Klasa: 910-02/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O PRIPAJANJU LJEKARNE BELI MANASTIR I 

LJEKARNE ĐAKOVO LJEKARNI OSIJEK I PROMJENI NAZIVA 
LJEKARNE OSIJEK 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Savjet za zdravlje, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna 
pitanja, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo 
i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik napominje da je na međustranačkom sastanku dogovoreno da ravnatelji iznesu svoje stavove 
u svezi prijedloga o pripajanju ljekarni, te ih poziva da to učine. 
 
Potom Davor Lamza, ravnatelj Ljekarne Beli Manastir i Darko Bajto, ravnatelj Ljekarne Osijek iznose 
stavove u svezi Prijedloga Odluke o pripajanju ljekarni. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Sanja Rogoz-Šola i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 11 
protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o pripajanju Ljekarne Beli Manastir i 
Ljekarne Đakovo Ljekarni Osijek i 
promjeni naziva Ljekarne Osijek 

 
Klasa: 510-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 
TOČKA 11. PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA ZA DAVANJE SUGLASNOSTI ZA 

KONCESIJU U PRIMARNOJ ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (34 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o kriterijima za davanje suglasnosti za 
koncesiju u primarnoj zdravstvenoj zaštiti 

 
Klasa: 510-14/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 
TOČKA 12. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA "CRPILIŠTE VINOGRADI" 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremilo ga je i 
predložilo Povjerenstvo za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi". 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (34 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o zaštiti izvorišta "Crpilište Vinogradi" 
 
Klasa: 351-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA "CERIĆ" 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 
Stručno povjerenstvo za usklađivanje zona sanitarne zaštite izvorišta voda na području Vukovarsko-
srijemske županije i Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Osječko-baranjske 
županije, a predložilo ga je Stručno povjerenstvo. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za 
zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (34 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o zaštiti izvorišta "Cerić" 
 
Klasa: 351-01/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio -  prilog broj 11.) 
 
 
TOČKA 14. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2014. GODINI 
a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI  
b) IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove i Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije. 
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Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe i Komisija za lokalnu 
samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje izvješća na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (32 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 
zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2014. godini i o stanju provedbe 
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu 

 
Klasa: 214-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
 
 
TOČKA 15. PROGRAMSKI I FINANCIJSKI PLAN HRVATSKOG NARODNOG 

KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2015. GODINU 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatsko 
narodno kazalište u Osijeku. 
 
Programski i Financijski plan su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Programski i Financijski plan Hrvatskog 
narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Programski i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni (32 
za), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Programskog i 
Financijskog plana Hrvatskog narodnog 

kazališta u Osijeku za 2015. godinu 
 
Klasa: 612-01/15-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
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TOČKA 16. PRIJEDLOG UGOVORA O FINANCIRANJU HRVATSKOG NARODNOG 
KAZALIŠTA U OSIJEKU U 2015. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Ugovor je predložio Župan. 
 
Prijedlog Ugovora su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, kulturu i 
znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vladimir Šišljagić. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Goran Ilić i Antun Kapraljević. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Ugovora na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Ugovora jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora 
o financiranju Hrvatskog narodnog 
kazališta u Osijeku u 2015. godini 

 
Klasa: 612-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG 

PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG OKVIRA HRVATSKOG NARODNOG 
KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA RAZDOBLJE OD 2015. DO 2018. GODINE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Sporazum je predložio Župan. 
 
Prijedlog Sporazuma su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 
Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za prosvjetu, 
kulturu i znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Sporazuma na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Sporazuma jednoglasno prihvaćen (36 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju 
Osnovnog programskog i financijskog okvira 

Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 
za razdoblje od 2015. do 2018. godine 

 
Klasa: 612-01/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 
TOČKA 18. IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski 
savjet mladih Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (37 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 
izvršenju Programa rada i Financijskog plana 

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije za 2014. godinu 

 
Klasa: 021-04/15-25/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 
 
 
TOČKA 19.a) INFORMACIJA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA 

UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2020. NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

b) PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA ROME NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni 
odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područna služba 
Osijek i Tajništvo Županije. 



 15

Informaciju i Akcijski plan je predložio Župan. 
 
Informaciju i Prijedlog Akcijskog plana su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, 
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Odbor za zaštitu sloboda i prava građana, Odbor za 
prosvjetu, kulturu i znanost i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zvonko Ibriks, Sanja Rogoz-Šola, Boris Antunović i 
Vladimir Šišljagić. 
 
Sanja Rogoz-Šola predlaže da se izmijeni naziv Akcijskog plana za Rome tako da glasi: Prijedlog 
Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini. 
 
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (37 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
provedbi Nacionalne strategije za uključivanje 

Roma za razdoblje 2013. - 2020. na 
području Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 016-01/14-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-8 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Akcijskog plana s izmijenjenim nazivom. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana jednoglasno prihvaćen (36 za), 
te je Skupština Županije donijela 
 
b) AKCIJSKI PLAN 
 

za uključivanje Roma na 
području Osječko-baranjske 

županije u 2015. godini 
 
Klasa: 016-01/14-01/7 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-9 
 
(Akcijski plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 
TOČKA 20. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O UTVRĐIVANJU PRIJEDLOGA DOPUNE 

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

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
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Zaključak je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik napominje da je na pripremnom sastanku dogovoreno da gradonačelnici Grada Belišća i 
Grada Valpova iznesu svoje stavove u svezi osnivanja Srednje strukovne škole u Belišću. 
 
Potom Domagoj Varžić, zamjenik gradonačelnika Grada Belišća i Leon Žulj, gradonačelnik Grada 
Valpova iznose stavove u svezi Prijedloga Zaključka o utvrđivanju prijedloga dopune Odluke o donošenju 
Mreže osnovnih i srednjih škola, učeničkih domova i programa obrazovanja. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluje Željko Franjić. 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta. 
 
Nakon stanke, u raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Zvonko Ibriks, Ivana Kovačević-Ivanišić, Leon Žulj, 
Snježana Staščik, Željko Kovačević, Vladimir Šišljagić i Stjepan Krznarić. 
 
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Davorin Bubalović. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluje Sanja Rogoz-Šola. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
Potom u raspravi sudjeluje Stjepan Sokol. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Potom u raspravi sudjeluju: Željko Franjić i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (25 za, 8 
protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o utvrđivanju Prijedloga dopune 
Odluke o donošenju Mreže osnovnih 
i srednjih škola, učeničkih domova 

i programa obrazovanja 
 
Klasa: 602-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 
TOČKA 21. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O PLAĆI, NAKNADI ZA RAD I 

MATERIJALNIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za javne financije. 
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Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija 
za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjeni Odluke o plaći, naknadi za 
rad i materijalnim pravima dužnosnika 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 120-02/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 
TOČKA 22. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

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

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

 
Predsjednik predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Informacije je predložio Župan. 
 
Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava 
osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu za 
razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga i od 1. prosinca do 31. prosinca 2014. godine. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (26 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

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

od 1. studenoga do 30. studenoga 2014. godine 
 
Klasa: 400-06/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

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

od 1. prosinca do 31. prosinca 2014. godine 
 
Klasa: 400-06/15-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE VRŠITELJA DUŽNOSTI INTENDANTA 

HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Komisija za 
izbor i imenovanja. 
 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini da prihvati prijedlog Kazališnog vijeća te donese 
Rješenje o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku u 
predloženom tekstu. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju vršitelja dužnosti intendanta 
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku 

 
Klasa: 024-04/15-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-3 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
 
TOČKA 24. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 

KOMISIJE ZA GOSPODARSKA PITANJA 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a 
pripremljen je u Tajništvu Županije. 
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Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (33 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju člana 
Komisije za gospodarska pitanja 

 
Klasa: 021-04/15-22/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 
 
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 14,42 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/15-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-15-7 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelj 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Stjepan Krznarić 
 
 Nikola Lelas 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 280,19 minuta. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/121115692. 
 
 
Ovom zapisniku se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


