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Z A P I S N I K 
 

22. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 30. kolovoza 2016. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,10 sati. 

 

Minutom šutnje odana je počast preminulom vijećniku Skupštine Osječko-baranjske županije Antunu 

Vukoviću. 

 

Potom predsjednik pozdravlja predstavnike institucija koji su se odazvali pozivu. 

 

Predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Ivan Zadravec i 

 2. Jurica Žanić. 

 

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 Ivan 

Zadravec i Jurica Žanić. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

Budući da je Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje odredio Zvonka Plavčića za zamjenika 

vijećnika umjesto preminulog Antuna Vukovića, čime je određeni zamjenik vijećnika preuzeo vijećničku 

dužnost, o čemu će vijećnici  biti obaviješteni Izvješćem Mandatne komisije, predsjednik napominje da će 

izvršiti prozivku s tako izmijenjene liste vijećnika. 

 

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

45 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. Ivan 

Anušić, 3. Valentina Avdičević, 4. dr.sc. Borko Baraban, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan Čuraj, 7. Krešimir 

Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. mr.sc. Mato Dunković, 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. Ante Kristić, 23. Stjepan Krznarić, 24. Dražen Kušić, 25. Nikola Lelas, 26. Boris Ljubojević, 27. 

Gordana Medić, 28. mr.sc. Igor Medić, 29. Dominik Mihaljević, 30. Frida Mikić, 31. Davor Mikulić, 32. 

Hrvoje Pavković, 33. Mladen Peradić, 34. Zvonko Plavčić, 35. Goran Ranogajec, 36. Nevenka Redžep, 

37. Vinko Ručević, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Sanja Vargić, 41. Stjepan Viduka, 42. Ivan 

Zadravec, 43. Jurica Žanić, 44. Zdravko Živković i 45. Leon Žulj. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Milan Blagojević, 2. Davorin Bubalović, 3. Vladimir Cindrić, 4. 

Marijan Džanko, 5. mr.sc. Dalibor Kraljik, 6. mr.sc. Mladen Mikolčević, 7. Ante Raspudić, 8. Sanja 

Rogoz-Šola, 9. Stjepan Sokol i 10. Mirta Vlahović. 

 

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. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske 

nacionalne manjine, 6. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine, 7. dr.sc. 

Davor Brunčić, tajnik Županije, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i 

socijalnu skrb, 9. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i 

regionalni razvoj, 10. mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
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zaštitu okoliša i prirode, 11. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. 

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

javnu nabavu, 14. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 15. Silva 

Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Maja Alduk Šakić, viša 

savjetnica u Tajništvu Županije, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 18. Gordana Kibel, viša 

savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Melita Kralik, viša savjetnica u Upravnom odjelu za javne 

financije, 20. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 21. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica 

tajnika Županije, 22. Zrinka Pandžić, viša stručna suradnica u Tajništvu Županije, 23. Svjetlana Rauš, 

pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 24. Ružica 

Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 25. Snježana Vidranski-

Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 26. Tihomir Glavaš, ravnatelj 

Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 27. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje 

zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 28. dr.sc. Stjepan Ribić, 

predsjednik Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 29. Donna 

Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 30. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za 

informatiku Osijek, 31. Blaženka Bogdan, HOK Obrtnička komora Osječko-baranjske županije, 32. 

Snježana Brzica, Hrvatska turistička zajednica, 33. dr.sc. Vladimir Dugalić, Đakovačko-osječka 

nadbiskupija, 34. Zoran Đuroković, Hrvatske vode, 35. Darko Knežević, Hrvatska obrtnička komora, 

36. Vlatko Kopić, Klinički bolnički centar Osijek, 37. dr.sc. Tomislav Mrčela, Sveučilište J.J. 

Strossmayera u Osijeku, 38. Ernest Nad, Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, 

39. Ivan Škorić, Hrvatska gospodarska komora, 40. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek, 41. 

Hrvoje Žanić, Upravni odjel za javne financije i 42. 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 predlaže da se u dnevni red današnje sjednice kao 1. točka uvrsti 

- Izvješće Mandatne komisije 

te da točka 1. postane točka 2. 

 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog 

reda, da ih podnesu. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o 

prijedlogu da se u dnevni red uvrsti Izvješće Mandatne komisije. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda jednoglasno prihvaćen. 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 

 

 1. Izvješće Mandatne komisije 

 2. Stanje i perspektive razvoja i napretka Osječko-baranjske županije 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
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TOČKA 1. IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE 
 

Predsjednik poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće. 
 

Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi 
 

I Z V J E Š Ć E 
 

Klasa: 013-03/16-03/3 

Urbroj: 2158/1-01-05-16-2 
 

(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće 

Mandatne komisije, a dužnost vijećnika počinje obnašati Zvonko Plavčić. 
 

Predsjednik napominje da je Zvonko Plavčić kao vijećnik prisegnuo 20. svibnja 2014. godine kada je kao 

zamjenik preuzeo dužnosti vijećnika, koju je u međuvremenu prestao obnašati. 
 

 

TOČKA 2. STANJE I PERSPEKTIVE RAZVOJA I NAPRETKA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Uvodno predsjednik Skupštine Antun Kapraljević ukazuje na razloge, okolnosti i postupak pripreme, 

sazivanja i održavanja ove tematske sjednice. Posebno informira o pokušaju dogovora s 

predsjednicima slavonskih županija o održavanju zajedničke sjednice, čija realizacija nije uspjela. 

Naznačuje i cilj ove sjednice a to je da se raspravom identificiraju konkretni prijedlozi i zahtjevi 

kojima se usmjerava razvoj ali i izrada strateških dokumenata i Republike Hrvatske, ali i Županije. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

U raspravi sudjeluju Stjepan Čuraj, Ivan Anušić, Goran Ilić, Domagoj Hajduković, Stjepan Krznarić, 

Nikola Lelas, Antun Kapraljević, Vladimir Šišljagić, Zoran Đuroković, Darko Knežević, Snježana 

Brzica, Ivan Škorić, Vladimir Dugalić, Vlatko Kopić i Tomislav Mrčela. 
 

Stjepan Čuraj, govoreći u ime Kluba vijećnika HNS, a u cilju poboljšanja stanja u Osječko-baranjskoj 

županiji predlaže da se poduzme sve kako bi se zaustavilo iseljavanje kvalificiranih radnika iz 

Slavonije prije svega stvaranjem uvjeta za otvaranje novih radnih mjesta i poboljšavanje materijalnog 

položaja zaposlenih. Osnova toga je nužnost ulaganja u obrazovanje u kojem sklopu treba 

kontinuirano osiguravati sredstva za financiranje od besplatnih udžbenika za učenike, besplatnog 

prijevoza učenika srednjih škola, osnivanja centara izvrsnosti i studentskih kredita. Ističe potrebu 

iskorištenja turističkih potencijala razvijanjem kongresnog turizma, uvođenjem charter letova i na 

druge načine. Govoreći o problematici primjene utvrđenog indeksa razvijenosti kao temelja 

svojevrsnih subvencija ili mogućnosti korištenja olakšica, naglašava nužnost izgradnje sustava 

financijskog poravnanja koji će i siromašnijim općinama omogućiti infrastrukturne projekte kao dijela 

standarda stanovništva. Posebno naglašava i predlaže da se osigura nastavak zaustavljenih 

infrastrukturnih projekata u Slavoniji (kao npr. kogeneracijska termoelektrana-toplana u Osijeku, 

koridor V/c. i dr.). 
 

Ivan Anušić, u ime Kluba vijećnika HDZ, ističe da je potrebno poboljšati perspektivu i pokrenuti 

potencijale Županije, posebno razvoj turizma i ruralnog turizma. Naglašava potrebu jačanja uloge 

Županije kao jedinice područne samouprave na način da potiče, nadzire, educira općinske i gradske 

uprave, OPG-ove i poduzetnike kako i na koji način komunicirati s centralnom vlašću s ciljem 

povlačenja sredstava, ulaganja u prometnu povezanost (koridor, HŽ, ceste, rijeke). Ističe proizvodnju 

hrane kao prioritet, te potrebu formiranja fonda koji će biti na raspolaganju jedinicama lokalne 

samouprave i OPG-ovima na razini Županije za edukaciju i financiranje projekata, izradu projektne 

dokumentacije i sufinanciranja projekata Europske unije. 
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Goran Ilić (HKS) polazeći od problema demografije uzrok vidi u gospodarskom stanju. Naglašava da 

zadaća politike nije direktno uplitanje u gospodarska pitanja nego stvaranje okvira za razvoj 

poduzetništva i gospodarstva mjerama iz državne nadležnosti. U tom sklopu je i potreba povlačenja 

novaca iz strukturnih fondova, stvaranje okvira za razvoj poduzetništva, ali i promjena svijesti da će 

država sve riješiti. 

 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP, uz konstataciju da većina problema s kojima se 

suočava Slavonija nisu rješiva na lokalnoj razini, ističe međusobno povezane probleme odlaska ljudi 

zbog stanja gospodarstva, odnosno mogućnosti zapošljavanja, ukazuje na potrebu aktivnije uloge 

države u zapošljavanju mladih i starijih od 50 godina života. Također, pohvaljuje mjeru stručnog 

osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa za koju predlaže povećanje iznosa predviđenog 

za mjeru. Podsjećajući na raspoložive dobre prometne i druge potencijale, ističe potrebu određivanje 

strateške luke na području Slavonije i Baranje, stvaranje povoljne investicijske klime za ulagače s 

naglaskom na jači utjecaj države i JLS, smanjivanje birokracije, smanjivanje cijene rada i olakšavanje 

poslovanja rasterećenjem poreznih i drugih davanja. Zalaže se za reformu obrazovanja koja od učenika 

traži reprodukciju znanja, a ne uči ih vještinama koje su im potrebne za život i rad. U tom kontekstu 

izražava ponos znanstvenim centrima izvrsnosti osječkog Sveučilišta koji mogu postati zamašnjakom 

regionalnog razvoja. Predlaže sagledavanje mogućnosti ustanovljenja svojevrsnih "poreznih oaza" 

umanjenjem poreznih davanja za strateške djelatnosti određenog područja (npr. IT sektor). Zaključno 

naglašava potrebu identifikacije i osnaživanja strateških grana kao osnovice nastupanja i zastupanja 

interesa i prema središnjoj vlasti i prema međunarodnim izvorima financiranja. 

 

Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, daje prikaz poduzetih mjera i rezultata te podnosi 

prijedlog mjera koje je potrebno poduzeti. Za unaprjeđenje gospodarstva predlaže mjere: 

decentralizaciju, poglavito financijsku te pravovremeno reagiranje na poteškoće u gospodarstvu, 

razumijevanje potreba gospodarstvenika i jasne smjernice za poticanje gospodarskog razvoja od strane 

državnih institucija, nadalje, jasne planske i transparentne reforme gospodarske politike umjesto 

stalnih izmjena propisa, posebice poreznih stopa, s ciljem bolje prometne povezanosti i otvorenosti 

prema sjevernoj i istočnoj Europi, za daljnji razvoj gospodarstva nužan je završetak koridora V/c., 

veća financijska sredstva predviđena proračunom Republike Hrvatske za ovu regiju. Nadalje, predlaže 

sljedeće mjere za unapređenje poljoprivrede: novu agrarnu politiku i to takvu koja će u središte 

interesa staviti OPG-ove, proizvođačke organizacije, kao i infrastrukturne i distribucijske kanale, 

snažnu prerađivačku industriju, a sve to na uređenom tržištu gdje će se vrednovati hrvatski 

prehrambeni proizvod, izmjenu porezne politike, smanjenje troškova proizvodnje, smanjenje cijene 

kapitala, izmjenu modela izravnih plaćanja i izmjenu Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske 

za razdoblje od 2014. - 2020., osiguravanje povoljne kreditne linije s niskom kamatnom stopom za 

korisnike mjera iz Programa ruralnog razvoja, u slučajevima kada korisnik nema vlastitog kapitala, 

donošenje novog modela izravnih plaćanja i usmjeriti izravna plaćanja na proizvodnju hrane i 

stvaranje konkurentne poljoprivrede, određivanje zaštitne cijene hrvatskog poljoprivrednog proizvoda 

ispod koje se taj proizvod ne može prodavati na hrvatskom tržištu, provedbu postupka legalizacije 

poljoprivrednih objekata na način da cijena legalizacije iznosi jednu kunu, olakšice u turizmu samo za 

one koji prepoznaju vrijednost hrvatskog prehrambenog proizvoda, vraćanje oduzetog prioriteta OPG-

ovima kod dodjele državnog poljoprivrednog zemljišta, izmjene zakona koje će omogućiti 

proizvođačima kupnju poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu države do 50 ha. Nastavno, predlaže 

sljedeće mjere za korištenje sredstava iz EU fondova: novu statističku podjelu Republike Hrvatske u 

kojoj će Slavonija, Baranja i Srijem biti jedna NUTS II regija, pravedniju fiskalnu decentralizaciju 

Republike Hrvatske iz razloga što bi se jedinicama lokalne i regionalne samouprave omogućilo 

sudjelovanje u većim EU projektima za koje je potrebna dokumentacija, sufinanciranje i 

predfinanciranje. Također ističe potrebu za znatno većim decentraliziranim sredstvima za školstvo, 

zdravstvo i socijalnu skrb. U području prostornog planiranja i graditeljstva potrebno je omogućiti 

jeftinije i brže ozakonjenje poljoprivrednih građevina izmjenom zakona, snažniji suport u 

investicijama u zaštitu okoliša i prirode, ubrzano i konačno utvrditi koncepciju središnje državne vlasti 

o rješenju problematike gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj. 
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Nikola Lelas (HSS) upozoravajući na stanje odumiranja slavonskog sela uzrok vidu u opredjeljenju na 

farmerski način poljoprivrede. Naglašavajući da konkurentnost ne može biti osnova održanja i razvoja 

poljoprivrede, jer ona ne služi primarno i samo isključivo za proizvodnju hrane i postizanje profita već 

je način održanja života na selu, zalaže se za novi društveni dogovor kojim će se trasirati novi put 

razvoja poljoprivrede usmjeren prema održanju života na selu. 
 

Antun Kapraljević (nezavisni vijećnik) smatra da, polazeći od činjenice da je poljoprivreda u čitavoj 

EU dogovorna ekonomija i strateška grana svakog društva jer proizvodi hranu za prehranjivanje tog 

stanovništva, državi ne treba biti cilj izvoz hrane već ona mora poticati proizvodnju odnosno donijeti 

Smjernice regionalnog razvoja te sukladno utvrđenim bilancama regionalizirati proizvodnju. Nastavno 

obrazlaže sljedeće prijedloge zaštite domaće proizvodnje od GMO hrane te od nelojalne konkurencije 

uvjetovanjem trgovačkim lancima koliko hrvatske robe moraju imati na policama. Neravnomjernost u 

odobravanju državnih poticaja ilustrira odobravanjem poticaja za razvoj ribarstva gdje je tov 

slatkovodne ribe u nepovoljnijem položaju od izlovljavanja morske ribe. Fond izravnanja, prema 

prijedlogu vijećnika, pretpostavka je decentralizacije i uravnoteženog regionalnog razvoja čemu treba 

pridonijeti i zadržavanje određenog postotnog udjela PDV-a od strane proizvođača hrane kao oblik 

skrivenog poticaja. U interesu izgradnje brane daljnjem usitnjavanju poljoprivrednih posjeda predlaže 

donošenje Zakona o nasljeđivanju poljoprivrednog zemljišta kojim bi se uredio način i uvjeti 

nasljeđivanja. Sigurnost poljoprivredne proizvodnje treba zajamčiti država koja mora preuzeti 

organizaciju otkupa poljoprivrednih proizvoda radi zadržavanja ljudi koji to proizvode. 

Suprotstavljajući se konceptu sirovinske osnovice zalaže se za zabranu izvoza trupaca od strane 

Hrvatskih šuma. Ostvarujući koncept demografske obnove potrebno je donijeti zakon kojim će se 

urediti izravna davanja po djetetu, mjesečna davanja po djetetu, smanjiti cijenu jaslica i vrtića. Ističe 

problem zapošljavanja mladih te predlaže podjelu domaćih životinja (npr. krava) i dodjelu pašnjaka 

domaćinstvima na način da se one vode kao robne zalihe. 
 

Župan Vladimir Šišljagić, u svezi teške situacije u Republici Hrvatskoj, posebice u Slavoniji i Baranji, 

ukazuje da je, unatoč razjedinjenosti, potrebno početi zajednički razmišljati o nacionalnim interesima. 

Naša Županija je učinila maksimum u školstvu, zdravstvu, izgradnji županijskih i lokalnih cesta, s 

obzirom na sredstva kojima je raspolagala. Upozoreno je na razne nelogičnosti, loše stanje u 

poljoprivredi i obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima i u svezi s tim su više puta predložene 

izmjene i dopune zakona. Župan ističe potrebu decentralizacije, promjene poreznog sustava odnosno 

potrebu ravnomjernijeg i pravednijeg usmjeravanja financija te davanja mogućnosti općinskim 

načelnicima, gradonačelnicima i županima da odlučuju na lokalnoj razini. 
 

Zoran Đuroković, Hrvatske vode, ukazuje na potrebu daljnjih ulaganja u uređenje kanalske mreže na 

čemu bi svi zajedno trebali raditi. Potom navodi crpnu stanicu Gat, koja je "mrtvi Kapital" u 

vrijednosti od 40 milijuna kuna uloženih državnih sredstava, za koju je potrebno naći korisnika. 

Hrvatske vode mogu dogovoriti dio nužnih radova čime bi se omogućilo navodnjavanje 1.000 ha. 

Napominje da su Hrvatske vode i resorno ministarstvo na ovom području omogućili gradnju osnovne 

infrastrukture, no treba organizirati proizvodnju, plasirati proizvode, dati jamstvo ljudima da će, osim 

plasmana, dobiti i novce. Izvještava o pripremi velikog projekta za koji je potrebno aplicirati do kraja 

godine, a gradovi Valpovo, Belišće i Osijek se trebaju, putem gradskih vijeća, odrediti prema tom 

projektu vrijednosti 300 milijuna kuna, koji je moguće započeti s realizacijom od sljedeće godine. 

Ukazuje na činjenicu da razvoj navodnjavanja pruža i mogućnosti za nova zapošljavanja i novu 

vrijednost dohotka. 
 

Darko Knežević, Hrvatska obrtnička komora, konstatira da je sada 3.800 registriranih obrta u Županiji 

dok je u 2008. godini bilo 5.000 obrta. Ističe problem pronalaska kvalitetne radne snage. Upozorava 

na potrebu porasta osobnog dohotka obrtnika uz istovremeno povećanje cijena obrtničkih usluga. 

Također, smatra da je premalen iznos sredstava iz proračuna namijenjen za poticanje mikro 

poduzetnika, ističe potrebu uvođenja jednostavnijeg financijskog vođenja poslovanja te spominje 

problem i potrebu regionalizacije te donošenja kvalitetne strategije. Prijedlozi obrtničke komore, 

usmjereni državnoj vlasti, su sljedeći: jačanje pravnog položaja obrtnika, fleksibilno radno 

zakonodavstvo i zapošljavanje, stabilna porezna politika i financiranje obrta, uvođenje financijske 

discipline na način da se uvede bolja naplata potraživanja, jačanje strukovnog obrazovanja i jačanje 

uloge obrtničke komore. 
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Snježana Brzica, Hrvatska turistička zajednica i Ministarstvo turizma, uz napomenu da pet slavonskih 

županija zaista ima što za pokazati u stanju su svojom infrastrukturom pružati turističke i ugostiteljske 

usluge tijekom cijele godine. Ukazuje na potencijale u turizmu te ističe da je potrebno iznaći način 

kako doći do mjere koja bi za cilj imala povećanje turističkog prometa na ovom području. Nadalje, 

izvještava da je u tijeku javni poziv Ministarstva turizma za koji podnositelji mogu biti isključivo 

jedinice lokalne samouprave te naglašava da takve prilike ne smiju "zapinjati" primjerice u Katastru ili 

Hrvatskom šumama i ovisiti o pojedincima koji ih rješavaju. 

 

Ivan Škorić, Hrvatska gospodarska komora, smatra da je Slavoniji potrebno jedinstvo, zajednička 

politika i strategija te da se gospodarstvo mora izdići iznad politike. Nakon upozorenja kako u državi 

nedostaje Strategija razvoja te da je bolje da imamo i lošu strategiju nego nikakvu, naglašava da 

Država mora imati strategiju za čiju izradu prijedlozi trebaju doći "odozdo", od onih koji se konkretno 

bave određenim gospodarskim djelatnostima. Predlaže da se formira tim, na čelu sa Županom, koji će 

se baviti samo gospodarskim pitanjima, bez obzira na politiku i stranke. 

 

Vladimir Dugalić, Đakovačko-osječka nadbiskupija, ukazuje na problem iseljavanja sela te napominje 

kako nema Slavonije bez jakog sela, ali ni bez zajedništva svih pet slavonskih županija. Spominje i 

potrebu rješavanja problema korupcije, ne samo političke, nego i veze gospodarstva i politike koja 

razara. Smatra da je, u cilju konkuriranja za europske fondove, potrebno poraditi na prilagodbi 

zakonodavstva, vezano za poljoprivredu u Europskoj uniji, gdje se poljoprivreda bazira na malim 

obiteljskim gospodarstvima. 

 

Vlatko Kopić, Klinički bolnički centar Osijek, ističe nedostatak adekvatne opreme, instrumentarija  

kako bi KBC Osijek pružao zdravstvene usluge kvalitetnije i brže. Spominje problem svakodnevnog 

odlaska zdravstvenih djelatnika u "nekakve bolje zemlje i uvjete". Izvještava da KBC Osijek planira 

"uzeti" novac iz strukturnih fondova Europske unije i fondova za energetsku učinkovitost. Smatra da 

sve politike, bez obzira na stranačku pripadnost, trebaju djelovati jedinstveno u cilju održanja odnosno 

poboljšanja zdravstvene zaštite, kvalitetnijeg liječenja svih stanovnika Slavonije i Baranje. 

 

Tomislav Mrčela, Sveučilište J.J. Strossmayera, navodi primjer Sveučilišta koje je nedavno "povuklo" 

200 milijuna bespovratnih sredstava i naglašava da je to moguće ukoliko se zna što se hoće i ukoliko 

se reagira "strahovitom brzinom". Potrebno je prepoznati i poticati vrhunske stručnjake koji znaju svoj 

posao. Smatra da je velika prilika da svih pet slavonskih županija uhvati korak s razvijenijim 

dijelovima Hrvatske. 

 

Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 

 

Nakon stanke, u raspravi sudjeluju vijećnici Boris Antunović, Goran Ivanović, Mato Dunković, 

Nevenka Redžep i Antun Kapraljević. 

 

Vijećnik Boris Antunović ukazuje na visoku centraliziranost države kao osnovni problem. Za 

ravnomjerniji razvoj Hrvatske ističe i problem podijeljenosti na samo dvije regije, pri čemu se naša 

Županija nalazi u istoj regiji sa Zagrebom s kojim se uopće ne može uspoređivati. Ukazuje na problem 

smanjenja broja djece u posljednjih 15 godina. Smatra da Država treba donijeti strategiju koja bi 

odredila ciljeve, korake, vremenske rokove, financijska sredstva i odgovornost. Državna politika treba 

biti usmjerena stvaranju jednakih prilika za ravnomjerni razvoj. 

 

Vijećnik Goran Ivanović smatra da se stanje može popraviti samo na način da se "skenira" te utvrde 

instrumenti, ljudi i vizija odnosno strategija razvoja. Žitnici kao što je Slavonija porebna je 

prehrambena i prerađivačka industrija, naglašava vijećnik. Ističe problem legalizacije koja je za selo 

skupa, a nekretnine na selu imaju vrlo malu vrijednost. 

 

Vijećnik Mato Dunković smatra da je najveći problem nezaposlenost jer "čovjek se mora realizirati 

kroz rad i od tog rada živjeti". Potrebno je razmisliti o redistribuciji odnosno uz smanjenje profita 

zaposliti što više ljudi te postići smanjenje rizika od siromaštva i socijalne isključivosti. 
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Vijećnica Nevenka Redžep ukazuje na probleme u poljoprivredi koji se samo dijelom mogu rješavati 

na razini županije, a za većinu je neophodna pomoć države te predlaže da se od Vlade Republike 

Hrvatske zahtijeva snažan poticaj razvoju OPG-ova, s ciljem definiranja prava i obveza OPG-a, ali i 

stvaranja jasnih uvjeta poslovanja, dopunskih djelatnosti, kreditiranja i poslovanja s bankama, 

udruživanja kroz proizvođačke organizacije, klastere, zadruge, komore; izmjenom Zakona o 

poljoprivrednom zemljištu i provedbenih propisa, odrediti prioritete kod dodjele poljoprivrednog 

zemljišta isključivo domicilnim OPG-ovima koji imaju posjed manji od 100 ha; provesti reviziju 

postojećih ugovora o zakupu državnog zemljišta po pitanju provedbe gospodarskog programa, ali i 

cijene zakupa. Nadalje, tražiti da se pristupi reviziji Programa ruralnog razvoja od 2014.-2020. nakon 

završenih natječaja i usmjeriti program na mjere koje će omogućiti domicilnim OPG-ovima 

udruživanja i ulaganja u okolišno prihvatljive nove tehnologije, modernizaciju proizvodnje, povećanje 

proizvodnosti, skladišno logistično distributivne i prodajne kapacitete, preradu i trženje, proizvodnju 

zelene energije na OPG-ovima, zahtijevati da se uvede novi model isplate potpora, omogućavajući 

potpuno korištenje EU sredstava i isplatu minimalno 50% potpora u najkraćem mogućem roku u 

godini predaje zahtjeva kao predujam, a ostatak do konca godine, ali i ograničiti visinu potpora na 150 

tisuća eura godišnje, osigurati hrvatskom selu i poljoprivredi isplatu punog iznosa potpora, a razliku 

između EU iznosa i cjelokupne omotnice osigurati iz Državnog proračuna kroz dopunska nacionalna 

plaćanja, tražiti da se izdvoje dodatni iznosi potpora kako bi se osigurao opstanak malih 

gospodarstava, osobito onih veličine posjeda do 10 ha, a osigurati također i uvjete za stabilan razvoj 

većih, recimo primjerice tražiti da se 30% omotnice osigura za one do prvih 30 ha, a recimo 5% 

omotnice za mala gospodarstva do 10 ha, pojednostaviti uvjete za ostvarivanje potpora, prilagoditi 

proceduru korisnicima, Zakonom o inspekcijama djelovati preventivno, a ne represivno i razvijati 

turističko tržište. Obvezati hotele i turističke objekte da u svojoj ponudi obavezno imaju proizvode iz 

svog okruženja, poticati korištenje domaćih prehrambenih proizvoda. Najbitnije je pronaći modele 

smanjivanja PDV na hranu koja se dominantno proizvodi u Republici Hrvatskoj ali i na repromaterijal 

koji služi za poljoprivrednu proizvodnju jer zbog visoke stope PDV naši prehrambeni poljoprivredni 

proizvodi su nekonkurentni na domaćem tržištu. Nužno je osigurati poljoprivrednicima adekvatnu 

starosnu mirovinu. 

 

Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 

 

Nadalje, u raspravi sudjeluju Željko Franjić, Sanja Vargić, Vladimir Šišljagić, Željko Kovačević, 

Davor Mikulić, Željko Kraljičak, Zvonko Ibriks i Nikola Lelas. 

 

Vijećnik Željko Franjić izražava zabrinutost zbog činjenice da Hrvatska godišnje uveze hrane u 

vrijednosti od 3 milijarde kuna što dovodi do toga da se na trgovačkim policama nalazi 80% strane 

robe odnosno svega 20% robe domaće proizvodnje. Napominje kako je u uspješnim zemljama poput 

Austrije taj omjer obrnut te da treba slijediti primjere dobre prakse razvijenih zemalja. Ustvrdio je da 

je ova turistička sezona bila najbolja u proteklih deset godina, a da Slavonija sa svojim proizvodima 

nije uspjela pronaći tržište na Jadranu te zaključio da je za cjelokupan razvoj Hrvatske potrebno 

povezati tzv. "Zelenu i Plavu Hrvatsku". 

 

Vijećnica Sanja Vargić smatra kako je preduvjet za dobrog gospodarstvenika odnosno poduzetnika 

dobar obrazovni sustav. Kako se obrazovne politike donose na nacionalnoj razini, predlaže Županu da 

se Osječko-baranjska županija aktivnije uključi u izgradnju novih školskih objekata s obzirom na 

starost školskih zgrada na području Županije. Također predlaže da se u što više osnovnih škola uvede 

cjelodnevni boravak djece. 

 

Vijećnik Željko Kovačević napominje da se loše stanje u Slavoniji i Baranji ne može prevladati bez 

ključne pomoći centralne vlasti odnosno države. Kao primjere pomoći navodi porezno rasterećenje, 

uvođenje Fonda poravnanja i subvencioniranje kamata kako bi se ostvarila ravnomjerna razvijenost 

svih krajeva Hrvatske. Također je kazao da postojeća agrarna reforma na kojoj se temelji 

poljoprivredna proizvodnja nije dobra i da ju je nužno mijenjati. Ustvrdio je da Županija mora 

iskoristiti sve svoje potencijale kako bi privukla investitore u slavonski realni sektor i zaključio da su 

najbolje one reforme koje uklanjaju sve ono što investitorima stoji na putu dolaska. 
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Vijećnik Davor Mikulić navodi niz mjera za razvitak Slavonije i Baranje, a posebno naglašava da je, 

polazeći od potrebe zaustavljanja negativnih trendova, potrebno male proizvođače staviti u povoljniji 

položaj, zadržati mlade na selu, omogućiti malim proizvođačima ispunjavanje uvjeta natječaja, 

osnovati agrobanku kao servis podršku poljoprivrednicima, jačati obrazovanje poljoprivrednika i 

povezivanje organizacija i centara, utjecati na promjenu poreznog rasterećenja, iznaći način 

uključivanja struke i znanstvenika u pružanje pomoći, pojačati povlačenje novaca iz EU, donijeti novi 

Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji će urediti pravedniji način dodjele zemljišta i urediti pitanje 

darovanja zemljišta. Nadalje, smatra da je potrebno zaštititi domaće proizvode pojačanom kontrolom 

uvoza i kontrolom proizvoda lošije kvalitete, brendiranje domaćih proizvoda te ojačati udio domaćeg 

proizvoda u turizmu. 

 

Zamjenik župana Željko Kraljičak zahvaljuje vijećnicima na konstruktivnoj raspravi i kvalitetnim 

prijedlozima. Naglašava da se danas u Hrvatskoj vodi antislavonska poljoprivredna politika jer u 

području Hrvatske gdje se čuva okoliš tri puta je veći poticaj od onog koji dobivaju proizvođači 

pšenice u Slavoniji. Napominje kako je izuzetno važno doći u poziciju mijenjati agrarnu politiku koja 

brani ili onemogućava da financijska sredstva namijenjena poljoprivredi završe u slavonskim selima. 

Nova agrarna politika mora biti politika kojom će poljoprivreda ponovo postati pošten posao, 

zaključio je. 

 

Vijećnik Zvonko Ibriks referirajući se na izlaganje prof. Mrčele, vezano uz brojku od nekoliko tisuća 

studenata koji svake godine završavaju fakultete, pita da li mi na taj način obrazujemo i stvaramo 

radnu snagu za Europsku uniju. Napominje da se slaže sa svim sugovornicima koji su rekli da je 

poljoprivreda krucijalni problem te podržava prijedlog potpredsjednika Ivanovića da treba detektirati i 

skenirati situaciju u Slavoniji te da postoje ljudi koji to znaju i koji mogu primijeniti mjere za boljitak 

našega kraja. 

 

U svom drugom javljanju vijećnik Nikola Lelas negira svrhovitost i isplativost izloženog koncepta 

navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta te ukazuje na nužnost reforme obrazovanja ka obrazovanju 

koje pruža suvremena i upotrebljiva praktična znanja. 

 

Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 

 

Nadalje, u raspravi sudjeluju Domagoj Hajduković i Ivan Zadravec. 

 

Vijećnik Domagoj Hajduković osvrnuvši se na prometnu povezanost napominje da koridor Vc nije 

strateški europski koridor te da Mađari prije 2017. godine nemaju u planu projektirati spoj s 

Hrvatskom, ali je istaknuo nadu da će koridor Vc zaživjeti jer je to jedini međunarodni koridor koji 

prolazi kroz Bosnu i Hercegovinu. Rekao je da je ista stvar i sa željezničkim koridorom Vc, dok je 

koridor Vb za Europsku uniju aktivan i da Europska unija u njega želi ulagati. Govoreći o 

poljoprivrednoj proizvodnji napominje kako je Hrvatska vrlo plodno tlo za proizvodnju meda i da se 

većina našeg meda izvozi kao sirovina na zapad te da istu sudbinu dijeli proizvodnja vina i 

proizvodnja maslinovog ulja. Nadalje, smatra da je potrebno učiniti dodatne napore u brendiranju 

proizvoda kako bi u konačnici imali slavonski ili osječki med. 

 

Vijećnik Ivan Zadravec smatra kako je najveći problem istočne Hrvatske iseljavanje mladih. Predlaže 

uvođenje poticaja za mlade osobe koje u vlasništvu imaju tvrtku na način da budu oslobođene plaćanja 

poreza na dobit, ali i ističe nužnost hitne promjene poreznog zakona u vidu smanjivanja poreza i 

parafiskalnih nameta za građane i poduzetnike. Predlaže i smanjivanje javnobilježničkih i odvjetničkih 

naknada kao i izmjene Ovršnog zakona na način da se ovrha nad nekretninom može provesti tek kada 

dug premaši 40% vrijednosti nekretnine. 

 

Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 

 

Nadalje, u raspravi sudjeluje Leon Žulj. 
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Vijećnik Leon Žulj naglašava važnost lobiranja i brendiranja, kao i jačanje ljudskih potencijala. Ističe 

važnost Programa ruralnog razvoja posebno za OPG-ove te napominje da Županija kroz poticajni 

okvir treba prepoznati koji su to gospodarski subjekti i proizvodna udruženja hvalevrijedni te njih još 

jače poticati. Nadalje, ističe važnost navodnjavanja, ali s naglaskom na korisnike sustava, te nužnost 

promjene sustava obrazovanja i to prema gospodarskim potrebama. Na kraju poziva sve da podrže 

inicijativu Projekt Slavonija kako bi od budućih 10,7 milijardi eura za Slavoniju na raspolaganju bilo 

2,5 milijarde eura. 

 

Nakon provedene rasprave, predsjednik napominje da je s predsjednicima klubova dogovoreno da se 

obveže predsjedništvo Skupštine da, u suradnji s predsjednicima klubova vijećnika, a temeljem 

provedene rasprave pripremi i Skupštini na sljedećoj sjednici podnese prijedlog dokumenta koji bi 

obuhvatio suštinske prijedloge podnesene u današnjoj raspravi. 

 

 

 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 14,04 sati. 
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