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Z A P I S N I K 
 

21. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 5. srpnja 2016. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,07 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Sanja Vargić i 

 2. Stjepan Viduka. 

 

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 Sanja 

Vargić i Stjepan Viduka. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da su sjednici 

nazočna 43 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris 

Antunović, 2. Ivan Anušić, 3. dr.sc. Borko Baraban, 4. Vladimir Cindrić, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan 

Čuraj, 7. Krešimir Ćosić, 8. mr.sc. Mato Dunković, 9. Borivoj Eklemović, 10. Željko Franjić, 11. 

Domagoj Hajduković, 12. Zvonko Ibriks, 13. Srđan Igali, 14. Goran Ilić, 15. Goran Ivanović, 16. 

Antun Kapraljević, 17. Marijana Kopljar, 18. Vlado Koren, 19. Željko Kovačević, 20. Ivana 

Kovačević-Ivanišić, 21. Ante Kristić, 22. Stjepan Krznarić, 23. Dražen Kušić, 24. Nikola Lelas, 25. 

Boris Ljubojević, 26. Gordana Medić, 27. Dominik Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. Davor Mikulić, 

30. Hrvoje Pavković, 31. Mladen Peradić, 32. Goran Ranogajec, 33. Nevenka Redžep, 34. Sanja 

Rogoz-Šola, 35. Stjepan Sokol, 36. Jovo Šijan, 37. Ivica Tomašičević, 38. Sanja Vargić, 39. Stjepan 

Viduka, 40. Mirta Vlahović, 41. Ivan Zadravec, 42. Jurica Žanić i 43. Zdravko Živković. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Valentina Avdičević, 2. Milan Blagojević, 3. Davorin Bubalović, 4. 

Mislav Ćurić, 5. Marijan Džanko, 6. mr.sc. Dalibor Kraljik, 7. mr.sc. Igor Medić, 8. mr.sc. Mladen 

Mikolčević, 9. Ante Raspudić, 10. Vinko Ručević, 11. Antun Vuković i 12. Leon Žulj. 

 

Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Mislav Ćurić, 2. mr.sc. Igor Medić i 3. Vinko Ručević. 

 

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. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske 

nacionalne manjine, 6. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 7. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog 

odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 8. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za 

gospodarstvo i regionalni razvoj, 9. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za 

prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 10. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke 

poslove, 11. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 12. 

Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Davor Slivka, pročelnik Službe za 

javnu nabavu, 14. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 

kulturu, 15. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 16. Silva 

Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Saša Forgić, pomoćnik 

tajnika Županije, 18. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 19. Gordana Kibel, viša savjetnica u 

Tajništvu Županije, 20. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 

21. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 22. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika 

Županije, 23. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i 
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tehničku kulturu, 24. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 

25. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 26. Snježana 

Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 27. Igor Biglbauer, 

direktor Odvodnje d.d., Darda, 28. Krunoslav Filipović, "Hrvatske šume" Uprava šuma Podružnica 

Osijek, 29. Žana Gamoš, direktorica ULO hladnjače d.o.o. Osijek, 30. Tihomir Glavaš, ravnatelj 

Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 31. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje 

Osječko-baranjske županije, 32. dr.sc. Martina Harc, Zavod za znanstveni i umjetnički rad HAZU u 

Osijeku, 33. Damir Junušić, ravnatelj Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, 34. Milan 

Kamenko, direktor EKOS d.o.o., Osijek, 35. Mirko Klarić, direktor Vuke d.d., Osijek, 36. Darko 

Knežević, predsjednik HOK Obrtničke komore Osječko-baranjske županije, 37. mr.sc. Dubravko 

Krušarovski, predstojnik Hrvatskog centra za razminiranje, Podružnice Istok, 38. Gordan Matković, 

ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske 

županije, 39. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, 40. dr.sc. Stjepan 

Ribić, predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 41. mr.sc. 

Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 42. mr.sc. Dražen Tomić, 

ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 43. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek, 44. Hrvoje 

Žanić, Upravni odjel za javne financije i 45. 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. 

 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog reda, da ih 

podnesu. 

 

Goran Ivanović predlaže da se dnevni red dopuni točkom u okviru koje bi se provela rasprava o 

svekolikom stanju na području Osječko-baranjske županije. 

 

Župan Vladimir Šišljagić predlaže da se točka 18. Prijedlog Zaključka o povećanju temeljnog kapitala 

trgovačkog društva ULO hladnjača d.o.o. Osijek povuče s dnevnog reda. 

 

Predsjednik napominje da je Župan kao predlagatelj povukao svoj prijedlog točke 18. tako da ova 

točka više nije dio dnevnog reda. 
 

Predsjednik određuje stanku od 10 minuta radi dogovora predsjednika klubova vijećnika o predloženoj 

dopuni dnevnog reda. 
 

Nakon stanke, Goran Ivanović izvijestio je Skupštinu da je jednoglasno postignut dogovor između 

predsjednika klubova vijećnika da je potrebno održati tematsku sjednicu o stanju i perspektivi života u 

Osječko-baranjskoj županiji te će se datum sjednice naknadno odrediti. 
 

Sjednici je pristupio vijećnik Mislav Ćurić. 
 

Nadalje, za riječ su se javili: Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković. Nikola Lelas, Stjepan Krznarić, 

Ivan Zadravec, Vladimir Šišljagić i Antun Kapraljević. 
 

Nakon toga, predsjednik predlaže da predsjednik s potpredsjednicima preuzme koordinaciju s 

predsjednicima klubova vijećnika oko termina održavanja tematske sjednice, kao i dogovora sa 

stručnim službama oko usuglašavanja zaključaka te sjednice. 
 

Predsjednik daje ovaj prijedlog na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je ovaj prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
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Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

 

 1. Usvajanje zapisnika 20. sjednice Skupštine Županije 

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 3. Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu 

 a) Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 b) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 c) Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-

baranjske županije za 2016. godinu 

 d) Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 4. Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 a) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 

 b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 5. Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 

 6.a) Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. 

godini 

    b) Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske 

županije u 2016. godini 

 7.a) Prijedlog Izmjene Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području 

Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

    b) Prijedlog Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

 8. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-

baranjske županije 

 9. Informacija o stanju i problematici biljne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije 

10. Informacija o stanju i problematici u stočarstvu na području Osječko-baranjske županije 

11. Prijedlog Programa provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Osječko-baranjske županije 

12. Informacija o stanju, gospodarenju i zaštiti šuma na području Osječko-baranjske županije 

13. Informacija o problematici razminiranja na području Osječko-baranjske županije 

14. Izvješće o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka na području Osječko- 

baranjske županije za razdoblje 2010. - 2014. godine 

15. Informacija o stanju i razvojnim mogućnostima turizma na području Osječko-baranjske 

županije i radu Turističke zajednice Županije 

16. Informacija o stanju i problematici razvoja obrtništva na području Osječko-baranjske županije 

17. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2015. godinu 

18.  Izvješće o poslovanju Odvodnje d.d. Darda za 2015. godinu 

19. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2015. godinu 

20.a) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda 

     b) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek 

21. Izvješće o poslovanju EKOS d.o.o. Osijek za 2015. godinu 
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22. Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu 

23. Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2015. godini 

24. Informacija o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2015. godini 

25. Izvješće o radu i poslovanju Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek u 2015. godini 

26.a) Izvješće o radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2015. godini 

     b) Plan rada Zavoda za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2016. godinu 

27. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjeni Statuta Doma zdravlja Đakovo  

28. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 

 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka 2016. 

godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. travnja do 30. travnja 2016. 

godine 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 20. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 20. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 20. sjednice na glasovanje, 

te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 20. sjednice Skupštine prihvaćen bez 

primjedbi jednoglasno. 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 20. sjednice Jovu Šijana i Ivicu Tomašičevića da poslije 

sjednice potpišu zapisnik. 

 

 

TOČKA 2. 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. 

 

Stjepan Čuraj napominje da je Župan dan ranije proglasio stanje elementarne nepogode za područje 

Osječko-baranjske županije, te pita tko, kako i u kojem roku može prijaviti štetu nadležnom 

povjerenstvu. 

 

Ivan Anušić, vezano uz sredstva Županije koja su bila oročena, traži pisani odgovor koji su projekti 

sufinancirani tim sredstvima i koji su OPG-ovi dobili sredstva. Potom postavlja pitanje zašto Osječko-

baranjska županija nije preuzela Sustav za navodnjavanje Gat koji je 2011. godine sredstvima 

Hrvatskih voda Vlada Republike Hrvatske financirala u iznosu od 40 milijuna kuna te kako će se 

Županija dalje postaviti u slučaju Sustava za navodnjavanje Gat. 

 

Stjepan Viduka pita Župana zašto je 17. lipnja 2016. razriješio tri člana, predstavnika osnivača, 

Upravnog vijeća Doma zdravlja Donji Miholjac, odnosno zašto je tri člana Upravnog vijeća iz Donjeg 

Miholjca zamijenio članovima iz Osijeka. 
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Domagoj Hajduković, u svezi novog Plana gospodarenja otpadom koje provodi nadležno ministarstvo, 

postavlja pitanje Županu kako će se Osječko-baranjska županija postaviti po pitanju aktualnog Plana 

te kako može biti jeftinije da se svaka jedinica lokalne samouprave, od kojih mnoge nemaju financijski 

kapacitet, brine o zbrinjavanju otpada od toga da imamo jedan zajednički regionalni centar koji bi u 

konačnici pojeftinio odlaganje otpada. 
 

Nikola Lelas postavlja pitanje Županu mogu li stručne službe Osječko-baranjske županije napraviti 

izvješće o stanju radničkih prava, pogotovo radnica u trgovini, ali i ostalih zaposlenika, time da se 

podaci o isplati plaća i prekovremenih sati prikupe od sindikata. Nadalje, pita može li Županija 

izdvojiti dio sredstava za pravnu pomoć djelatnicima čija su radnička prava ugrožena, a nemaju 

novaca da se upuste u radni spor. 
 

Ivica Čeme ponavlja pitanja s prošle sjednice Županijske skupštine te moli Župana da udovolji 

zahtjevu Radija Našice kojim su zatražena sredstva za nabavku opreme u iznosu od 40.000,00 kuna 

kao i zahtjevu Dobrovoljnog vatrogasnog društva Zoljani za sudjelovanje u pokriću troškova 

obilježavanja 70. obljetnice Društva u iznosu od 10.000,00 kuna. 
 

Vladimir Cindrić, vezano uz problematiku komaraca, a s obzirom da nije obavljeno zračno tretiranje, 

pita Župana na koji je način Županija uključena u spomenutu problematiku i kako se može još 

aktivnije uključiti. 
 

Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Igor Medić. 
 

Goran Ilić, vezano uz projekt gradnje plinske kombi kogeneracijske elektrane, odnosno nove 

termoelektrane u Osijeku čija se vrijednost procjenjuje na 3,4 milijarde kuna, a s obzirom na 

kontradiktorne informacije o njezinoj izgradnji, pita Župana ima li informacija što se događa s tim 

projektom. 
 

Vlado Koren napominje da je Župan bio u službenom posjetu Gradu Đakovu radi projekata vezanih za 

Selce Đakovačke i za Đakovo općenito te pita što je na sastanku dogovoreno oko sportske dvorane u 

Selcima Đakovačkim i ostalim projektima ulaganja u škole. 
 

Željko Franjić napominje da niz godina poljoprivredni proizvođači saznaju cijenu pšenice tek tri do 

četiri tjedna nakon što se stavi u silose te pita Župana može li se to promijeniti i kako zaštititi 

poljoprivredne proizvođače. 
 

Stjepan Sokol pita Župana kako će Županija reagirati u sljedećoj školskoj godini kako bi djeci s 

teškoćama u razvoju pomogla da budu uspješnija na svom putu prema konačnom cilju jednakopravnog 

uključenja u zajednicu. 
 

Frida Mikić pita Župana jesu li se ustanove s područja Županije javile na projekt Ministarstva 

graditeljstva i prostornog uređenja koji je u suradnji s Fondom zaštite okoliša provodilo pilot projekt 

energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje se bave 

djelatnošću odgoja i obrazovanja te kakvi su rezultati tog projekta. 
 

Gordana Medić pita Župana ima li pomaka oko projekta izgradnje nove zgrade I. gimnazije s obzirom 

da raspolaže informacijama da Grad Osijek, osim obećanja danih javnosti, nije učinio do sada ništa. 
 

Stjepan Krznarić napominje da je u posljednjih nekoliko tjedana dosta različitih, često i oprečnih priča 

o novom Planu gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2016. - 2022. godine te pita 

Župana kako je Osječko-baranjska županija postupala do sada, kakav je stav u pogledu novih 

okolnosti, novog koncepta i što će kao Župan poduzeti dalje. 
 

Marijana Kopljar pita Župana raspolaže li podacima o šteti od elementarne nepogode koja je zadesila 

našu Županiju, odnosno podacima o velikim korisnicima, institucijama i ustanovama, može li 

Županija na neki način pomoći korisnicima, postoje li upiti, zamolbe za pomoć, koji su iznosi u 

pitanju i na koji način će se svi uključiti u pomoć potrebitima. Također ju zanima koliko je mladih 

otišlo iz Županije zbog gospodarske situacije i nezaposlenosti odnosno činjenice da ovdje nemaju 

uvjete za život. 



 6 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 

 

Potom se za postavljanje dopunskog pitanja javlja Ivan Anušić. 

 

Ivan Anušić izražava nezadovoljstvo dobivenim odgovorom te napominje da je temeljem Zakona o 

vodama Županija 2011. godine bila dužna preuzeti Sustav za navodnjavanje Gat. 

 

Na postavljeno dopunsko pitanje odgovor je dao župan Vladimir Šišljagić. 

 

Predsjednik određuje stanku od 20 minuta. 
 

Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 3. IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 a) PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 b) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 c) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 

GODINU 

 d) PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U 

KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 

GODINU 
 

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno. 
 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i 

tehničku kulturu. 
 

Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan. 
 

Prijedloge izmjena i dopuna programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to 

navedeno u Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 
 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova 

(28 za, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela. 
 

a) IZMJENE  PROGRAMA 
 

javnih potreba u zdravstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 
 

Klasa: 510-01/16-01/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 1.) 
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u djelatnosti 

socijalne skrbi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen 

većinom glasova (28 za, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

b)  IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2016. godinu 

 

Klasa: 550-01/16-01/5 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 2.) 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen 

većinom glasova (28 za, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

c)    IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

javnih potreba u školstvu na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 602-01/16-01/5 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 3.) 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopune Programa javnih potreba u kulturi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopune Programa prihvaćen 

većinom glasova (28 za, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

d) Z A K L J U Č A K 

 

o donošenju Izmjena i dopune Programa 

javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 612-01/16-01/5 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 

 

(Zaključak s tekstom Izmjena i dopune Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog 

broj 4.) 

 

 

 

 



 8 

TOČKA 4. IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 

2016. GODINU 

a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 

2017. I 2018. GODINU 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 

GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za javne financije. 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna predložio je Župan. Prije sjednice su podijeljeni zaključci Župana o utvrđivanju 

amandmana na podnesene prijedloge 

 

Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim 

dijelom prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava. 

 

Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o 

izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno 

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 
 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Ivica Čeme, Nevenka Redžep, 

Snježana Raguž i Vladimir Šišljagić. 
 

Ivica Čeme podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu, koje predaje u pisanom obliku: 

1. U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, iza računa K 3007 01 

Kapitalne donacije sakralnim objektima dodaje se novi račun "Kapitalna donacija za obnovu 

crkve svetog Antuna Padovanskog u Našicama" s iznosom od 100.000,00 kuna u kolonama 7 i 

8, a za isti iznos smanjuju se sredstva planirana u 2016. godini na računu K 3007 01, tako da 

se iznos od 500.000,00 zamijeni iznosom od 400.000,00 kuna; 

2. U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, iza računa K 3008 02 

Izgradnja, održavanje i opremanje športskih terena dodaje se novi račun "Izgradnja, 

održavanje i opremanje športskih terena u Srednjoj školi Izidora Kršnjavoga u Našicama" s 

iznosom od 200.000,00 kuna u kolonama 7 i 8, a za isti iznos smanjuju se sredstva planirana u 

2016. godini na računu K 3008 02, tako da se iznos od 2.000.000,00 zamijeni iznosom od 

1.800.000,00 kuna. 
 

Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima. 
 

Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podnesene amandmane. 
 

Nadalje, u raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Vladimir Šišljagić. 
 

Vijećnik Ivica Čeme traži da se Skupština izjasni o njegovim amandmanima. 
 

Predsjednik daje na glasovanje amandman - Kapitalna donacija za obnovu crkve sv. Antuna 

Padovanskog u Našicama. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (6 za). 

 

Predsjednik daje na glasovanje amandman - Izgradnja, održavanje i opremanje športskih terena u 

Srednjoj školi Izidora Kršnjavoga u Našicama. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (12 za). 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-

baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 8 

protiv, 2 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

a) O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

i projekcija za 2017. i 2018. godinu 

 

Klasa: 400-06/16-01/10 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-9 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju 

Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 8 

protiv, 2 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

b) O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Odluke o 

izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 400-06/16-01/10 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-10 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 5. IZVJEŠĆE O OBAVLJENOJ FINANCIJSKOJ REVIZIJI OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji primili uz poziv za 

sjednicu. 
 

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. 
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Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Mato Dunković. 
 

Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (34 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o obavljenoj 

financijskoj reviziji Osječko-baranjske županije 

za 2015. godinu 
 

Klasa: 470-03/16-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 

 

 

TOČKA 6.a) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA, 

MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH 

FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA 

DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH 

DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. 

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. 
 

Odluke je predložio Župan. 
 

Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zakonodavnu 

djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama 

Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (25 za, 6 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

a) O D L U K U 
 

o izmjenama Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija osnovnog 

školstva na području Osječko-baranjske 

županije u 2016. godini 
 

Klasa: 602-02/16-01/13 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
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Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

b) O D L U K U 

 

o izmjenama i dopuni Odluke o kriterijima, 

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih 

funkcija srednjih škola i učeničkih domova na 

području Osječko-baranjske županije 

u 2016. godini 

 

Klasa: 602-03/16-01/34 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 

 

 

TOČKA 7.a) PRIJEDLOG IZMJENE PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA 

ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI 

b) PRIJEDLOG IZMJENA FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 

2017. I 2018. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava 

za ceste Osječko-baranjske županije. 

 

Prijedlog izmjena Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za financije i imovinsko-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. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Tihomir Glavaš. 
 

Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem ocijeni prihvatljivim 

predloženu Izmjenu Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

a) Z A K L J U Č A K 
 

o davanju mišljenja o Prijedlogu 

Izmjene Plana građenja i održavanja 

županijskih i lokalnih cesta na 

području Osječko-baranjske županije 

u 2016. godini 
 

Klasa: 340-01/16-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
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Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Izmjena 

Financijskog plana. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (35 za), te 

je Skupština Županije donijela 

 

b) Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti na Prijedlog  

Izmjena Financijskog plana Uprave za ceste  

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu  

i projekcije za 2017. i 2018. godinu 

 

Klasa: 340-01/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 

 

 

TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O II. IZMJENAMA I 

DOPUNAMA PROSTORNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode i Javnoj ustanovi Zavod za 

prostorno uređenje. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Odbor za 

zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (35 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o izmjeni Odluke o II. Izmjenama i dopunama 

Prostornog plana Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 350-02/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
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TOČKA 9. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI BILJNE PROIZVODNJE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, HGK Županijska komora 

Osijek i Savjetodavna služba Podružnica Osječko-baranjske županije. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 

razvitak sela. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Boris Antunović, Nikola Lelas i Antun Kapraljević. 

 

Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni (34 za), te 

je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju i problematici biljne proizvodnje na 

području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 320-01/16-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 

 

 

TOČKA 10. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI U STOČARSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije, Savjetodavna služba 

Podružnica Osječko-baranjske županije, Hrvatska poljoprivredna agencija Županijski ured Donji 

Miholjac i Darda i HGK Županijska komora Osijek. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski 

razvitak sela. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Davor Mikulić, Vlado Koren, Nikola Lelas, Željko 

Kraljičak, Boris Antunović i Antun Kapraljević. 

 

Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Vinko Ručević. 

 

Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni (35 za), te 

je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju i problematici u stočarstvu na 

području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 320-08/16-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 

 

 

Predsjednik određuje stanku od 15 minuta radi dogovora. 

 

Nakon stanke nastavlja se s radom. 

 

Sjednicom dalje predsjeda  Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG PROGRAMA PROVEDBE NACIONALNOG PROJEKTA 

NAVODNJAVANJA I GOSPODARENJA POLJOPRIVREDNIM 

ZEMLJIŠTEM I VODAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Program je predložio Župan. 

 

Prijedlog Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i 

zaštitu okoliša, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (28 za, 

4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

P R O G R A M 

 

provedbe Nacionalnog projekta navodnjavanja i 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama 

na području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 325-01/16-01/9 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 

 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
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TOČKA 12. INFORMACIJA O STANJU, GOSPODARENJU I ZAŠTITI ŠUMA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i "Hrvatske šume" Uprava 

šuma podružnice Osijek, Našice, Vinkovci i Požega. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša i Stožer zaštite i spašavanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme. 

 

Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (30 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju, gospodarenju i zaštiti šuma 

na području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 321-01/16-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.) 

 

 

TOČKA 13. INFORMACIJA O PROBLEMATICI RAZMINIRANJA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije i Hrvatski centar za 

razminiranje, Podružnica Istok. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša, Komisija za lokalnu samoupravu i Stožer zaštite i spašavanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (33 za), te je 

Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije 

o problematici razminiranja na 

području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 804-01/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 

 

 

TOČKA 14. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA ZAŠTITE I POBOLJŠANJA 

KAKVOĆE ZRAKA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA RAZDOBLJE 2010. - 2014. GODINE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće je razmatrala Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme. 

 

Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 3 protiv), 

te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

provedbi Programa zaštite i 

poboljšanja kakvoće zraka na području 

Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2010. - 2014. godine 

 

Klasa: 351-01/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-7 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 

 

 

TOČKA 15. INFORMACIJA O STANJU I RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA TURIZMA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I RADU TURISTIČKE 

ZAJEDNICE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 

Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj i Turistička zajednica Osječko-baranjske županije. 

 

Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Županijsko povjerenstvo za gospodarski 

razvitak sela, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Igor Medić i Nikola Lelas. 

 

Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju prihvatili većinom glasova (28 

za, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju i razvojnim mogućnostima turizma na 

području Osječko-baranjske županije i 

radu Turističke zajednice Županije 

 

Klasa: 334-01/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 

 

 

TOČKA 16. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI RAZVOJA OBRTNIŠTVA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga 

Obrtnička komora Osječko-baranjske županije i udruženja obrtnika s područja Osječko-baranjske 

županije te Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj. 

 

Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (29 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju i problematici razvoja obrtništva 

na području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 311-01/16-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
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TOČKA 17. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ULO HLADNJAČE D.O.O. OSIJEK ZA 2015. 

GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je ULO 

hladnjača d.o.o. Osijek. 

 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom 

prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (29 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 

ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2015. godinu 

 

Klasa: 024-02/16-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 

 

 

TOČKA 18. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ODVODNJE D.D. DARDA ZA 2015. GODINU 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je 

Odvodnja d.d. Darda. 
 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom 

prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju Odvodnje d.d. Darda 

za 2015. godinu 
 

Klasa: 024-02/16-01/5 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
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TOČKA 19. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2015. GODINU 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vuka 

d.d. Osijek. 

 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom 

prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2015. godinu 

 

Klasa: 024-02/16-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 

 

 

TOČKA 20.a) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIONICA TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA ODVODNJA D.D. DARDA 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O PRODAJI DIONICA TRGOVAČKOG 

DRUŠTVA VUKA D.D. OSIJEK 
 

Predsjedatelj poziva Župana da uzme riječ. 
 

Župan Vladimir Šišljagić kao predlagatelj povlači ovu točku s dnevnog reda današnje sjednice radi 

dorade. 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 21. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU EKOS D.O.O. OSIJEK ZA 2015. GODINU 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je EKOS 

d.o.o. Osijek. 
 

Izvješće su razmatrali: Župan, 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 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. 
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Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 

za, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 

EKOS d.o.o. Osijek za 2015. godinu 
 

Klasa: 024-02/16-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 

 

TOČKA 22. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE ZAVOD ZA 

PROSTORNO UREĐENJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. 

GODINU 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna 

ustanova Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. 
 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za javne 

službe 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 (32 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i poslovanju 

Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
 

Klasa: 024-03/16-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 

 

TOČKA 23. IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Izvješće je predložio Župan. 
 

Izvješće su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za 

financije i imovinsko-pravna pitanja i Savjet za zdravlje. 
 

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 prihvaćeno većinom glasova (29 za, 2 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju i 

problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2015. godini 
 

Klasa: 510-01/16-01/6 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 

 

 

TOČKA 24. INFORMACIJA O STANJU SOCIJALNE SKRBI I POSLOVANJU 

USTANOVA SOCIJALNE SKRBI ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-

BARANJSKA ŽUPANIJA U 2015. GODINI 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Informaciju je predložio Župan. 
 

Informaciju su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za 

financije i imovinsko-pravna pitanja i Savjet za socijalnu skrb. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (28 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o stanju socijalne 

skrbi i poslovanju ustanova socijalne skrbi čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija u 2015. godini 
 

Klasa: 550-01/16-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
 

 

TOČKA 25. IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU CENTRA ZA PROFESIONALNU 

REHABILITACIJU OSIJEK U 2015. GODINI 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Centar za 

profesionalnu rehabilitaciju Osijek. 
 

Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 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. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (32 za), te je Skupština 

Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

radu i poslovanju Centra za profesionalnu 

rehabilitaciju Osijek u 2015. godini 
 

Klasa: 562-01/16-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 

 

TOČKA 26.a) IZVJEŠĆE O RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD 

HAZU U OSIJEKU U 2015. GODINI 

        b) PLAN RADA ZAVODA ZA ZNANSTVENI I UMJETNIČKI RAD HAZU U 

OSIJEKU ZA 2016. GODINU 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za 

znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku. 
 

Izvješće i Plan su razmatrali: Župan, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost 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 na glasovanje Izvješće o radu Zavoda za znanstveni 

i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 2015. godini i Plan rada za 2016. godinu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Izvješće i Plan jednoglasno prihvaćeni (32 za), te je 

Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu Zavoda 

za znanstveni i umjetnički rad HAZU u Osijeku u 

2015. godini i Plana rada Zavoda za znanstveni 

i umjetnički rad HAZU u Osijeku za 2016. godinu 
 

Klasa: 612-01/16-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 

 

TOČKA 27. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

IZMJENI STATUTA DOMA ZDRAVLJA ĐAKOVO  
 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Zaključak je predložio Župan. 
 

Prijedlog Zaključka su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (32 za), te je 

Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Odluku o 

izmjeni Statuta Doma zdravlja Đakovo 
 

Klasa: 024-04/16-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 

 

 

TOČKA 28. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

 a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

OŽUJKA DO 31. OŽUJKA 2016. GODINE 

 b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

TRAVNJA DO 30. TRAVNJA 2016. 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 (32 za). 
 

Predsjednik napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u 

Upravnom odjelu za javne financije. 
 

Informacije je predložio Župan. 
 

Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava 

osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

za razdoblje od 1. ožujka do 31. ožujka i od 1. travnja do 30. travnja 2016. godine. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (28 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

a)     Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. ožujka do 31. ožujka 2016. godine 
 

Klasa: 400-06/16-01/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
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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 2016. godinu za razdoblje 

od 1. travnja do 30. travnja 2016. godine 
 

Klasa: 400-06/16-01/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 

 

 

 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,20 sati. 

 

 

 

Klasa: 021-04/16-02/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 

 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević 

 

 

 Predsjedatelji: 

 

 dr.sc. Boris Antunović 

 potpredsjednik 
 

 

 Goran Ivanović 

 potpredsjednik 
 

 

 

Zapisničar 
 

Ivka Igali 
 

 

 

 Ovjerovitelji: 
 

 Sanja Vargić 
 

 Stjepan Viduka 
 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 295,50 minuta. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/173880988. 
 

 

Zapisniku 21. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/173880988

