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Temeljem članka 35b. stavak 1. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 105/11., 144/12. i 137/15.) i 

članka 55b. stavak 1. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 

3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.), Župan Osječko-baranjske županije podnosi 

 

 

 

IZVJEŠĆE O RADU 

u razdoblju 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine 

 

 

I. PRISTUP 
 

Postupajući temeljem zakonskog određenja iz članka 35.b Zakona o lokalnoj i područnoj 

(regionalnoj) samoupravi, kojim je propisana obveza izvršnog tijela jedinice lokalne i područne 

(regionalne) samouprave podnošenja polugodišnjeg izvješća o njegovom radu predstavničkom tijelu 

sukladno odredbama statuta jedinice lokalne odnosno područne (regionalne) samouprave, ovim se 

Izvješćem Županijska skupština Osječko-baranjske županije izvješćuje o radu izvršnog tijela Županije 

tijekom drugog polugodišta 2015. godine. 

 

Ovo je šesto po redu izvješće Župana podneseno Županijskoj skupštini po tom zakonskom 

osnovu u tekućem mandatu, računajući od posljednjih lokalnih izbora. Njime je obuhvaćeno 

polugodišnje razdoblje funkcioniranja izvršne vlasti na razini Osječko-baranjske županije. Inače ovo je 

trinaesto po redu polugodišnje izvješće nositelja izvršne vlasti predstavničkome tijelu Osječko-

baranjske županije računajući od kada je ono utvrđeno kao zakonska obveza, čija je provedba otpočela 

nakon lokalnih izbora 2009. godine. 

 

Ovdje treba napomenuti da je zadržana metodologija izlaganja kakva je primijenjena u 

oblikovanju prethodnih izvješća, a iz razloga na koje treba i u ovome Izvješću podsjetiti. Prije svega, 

ovo Izvješće oblikovano je na način kao i prethodna izvješća župana radi omogućavanja uspoređivanja 

s prethodnim razdobljem odnosno razdobljima opisanim u ranijim izvješćima. Nadalje, cjelovito 

sagledavanje funkcioniranja izvršne vlasti na razini Županije, podrazumijeva sveobuhvatni prikaz 

funkcioniranja izvršne vlasti, što uključuje župana (kao pravni institut odnosno izvršno tijelo 

Županije) zajedno s njegovim zamjenicima, radnim tijelima koje je u ostvarivanju svojih nadležnosti 

osnovao te njegovim funkcioniranjem kao izvršnog tijela i zakonskog zastupnika Županije putem 

upravnih tijela, u dijelu u kojem su ona od strane izvršne vlasti usmjeravana te poluga izvršne vlasti u 

provođenju utvrđene politike. I ovo Izvješće je koncipirano sukladno tome shvaćanju. Iz toga je 

razloga i ovo Izvješće, kao i dosadašnja pisano u trećem, a ne prvom licu jednine. 

 

Isto tako treba ponovno napomenuti kako ovo Izvješće s obzirom na njegovu temeljnu svrhu 

sadržajno nije detaljno izvješće ili pak analiza stanja u svim ili pojedinim djelatnostima na području 

Osječko-baranjske županije. Tome su namijenjena posebna izvješća čiju pripremu i podnošenje Župan 

osigurava u rokovima utvrđenim godišnjim Planom rada Skupštine odnosno ovisno o ukazanim 

potrebama. 

 

Ovim su dokumentom kao zbirnim izvješćem obuhvaćeni relevantni podaci odnosno 

informacije pripremljene u nadležnim upravnim tijelima Osječko-baranjske županije, koji proizlaze iz 

djelokruga poslova izvršnog tijela Županije. U odnosu na sadržaj i metodologiju oblikovanja Izvješća i 

nadalje treba imati u vidu činjenicu da određeno polugodišnje razdoblje nije moguće promatrati izvan 

konteksta kojeg je dio, budući da prikaz aktivnosti u izvještajnom razdoblju bez uvodnih napomena 

koje prethode određenoj aktivnosti i naznaka onoga što slijedi, ne omogućava spoznaju o smislu i 

kvaliteti poduzetih radnji. 
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II. METODOLOGIJA RADA ŽUPANA 

 

1. Priprema i donošenje odluka 
 

Zadržavajući već ustaljenu metodologiju rada, Župan je radi razmatranja pripremljenih nacrta 

odnosno prijedloga pravnih akata, informacija, izvješća i različitih drugih materijala tijekom prvog 

polugodišta 2016. godine održao ukupno 33 sastanka s pročelnicima, predlagateljima i drugim 

izvjestiteljima. Na tim je sastancima razmotreno ukupno 358 točaka dnevnog reda te doneseno 525 

akta i to: 290 zaključaka, 211 rješenja, 14 planova, 4 pravilnika i 6 različitih drugih akata (Strategija 

upravljanja rizicima, polugodišnje Izvješće o radu Župana, Ocjena uspješnosti upravljanja kvalitetom, 

te po jedan programski dokument, naredba i uputa). 
 

Od 525 akata koje je Župan donio u prvom polugodištu 2016. godine 408 akata je iz 

neposredne nadležnosti Župana, a 117 akata je Župan uputio Skupštini na daljnje razmatranje. Skupština 

je na prijedlog Župana odnosno slijedom prethodnog razmatranja prijedloga drugih predlagatelja od 

strane Župana u istom razdoblju donijela 122 akta (ne računajući 2 akta koja je donijela bez prethodnog 

razmatranja od strane Župana). 
 

Najveći broj akata iz neposredne nadležnosti Župana odnosi se na različita financijska rješenja 

(161): o odobrenju sredstava ili dodjeli pomoći odnosno potpora iz Proračuna Županije, od kojih je 

najviše rješenja doneseno radi financiranja programa i projekata u školstvu i izvrsnosti iznad 

minimalnog standarda sukladno Programu javnih potreba (ukupno 54 od kojih je 26 osnovnim 

školama, 16 srednjim školama i 2 učeničkim domovima te 10 učenicima i dr. fizičkim osobama). Osim 

toga, za potrebe školskih ustanova nastavljeno je i s odobravanjem sredstava za troškove ustanova čiji 

je Županija osnivač vezano za postupanje prema Zakonu o postupanju s nezakonito izgrađenim 

zgradama (temeljem 5 rješenja koja je Župan donio za podmirenje troškova osnovnih škola u: Dardi, 

Đakovu, Jagodnjaku, Ladimirevcima i Semeljcima), kao i za energetsko certificiranje zgrada (2 

rješenja za 28 školskih zgrada 21 osnovne i 3 srednje škole) i projekte povećanja energetske 

učinkovitosti zgrada javne namjene (1 rješenje za 5 osnovnoškolskih objekata u: Čepinu, Dalju, 

Koškoj, Kozarcu i Đakovu te školskih zgrada 2 srednje škole u Našicama i Osijeku). Temeljem 2 od 

navedenih rješenja odobrena su sredstva i za 5 drugih zgrada javne namjene i to: 2 doma zdravlja, te 

zgrade Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek i Doma za starije i nemoćne osobe Beli Manastir. 

Sredstva Županijskog proračuna Župan je odobrio i za aktivnosti 5 visokoškolskih ustanova temeljem 

7 rješenja donesenih u prvome polugodištu tekuće godine, kao i jedne ustanove predškolskog odgoja. 

Župan je odobrio sredstva Županijskog proračuna i za Klinički bolnički centar Osijek i Arheološki 

muzej u Zagrebu. 
 

U prvom polugodištu tekuće godine Župan je donio 4 rješenja kojima su odobrena sredstva 

dobrovoljnim vatrogasnim društvima za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava, za troškove 

liječničkih pregleda dobrovoljnih vatrogasaca, te za organiziranje i sudjelovanje na vatrogasnim 

manifestacijama, 2 rješenja kojima su odobrena sredstava Gradskom društvu Crvenog križa Osijek, a 

temeljem još 23 rješenja odobrena su sredstva raznim drugim udrugama (iz područja kulture i športa, 

te zdravstva i socijalne skrbi, udruga proisteklih iz Domovinskog rata i mnogobrojnim drugim 

udrugama). 
 

Župan je u izvještajnome razdoblju donio 2 zajednička rješenja na ime 1669 jednokratnih 

financijskih pomoći socijalno ugroženim građanima i 6 na ime drugih fizičkih osoba (2 invalidima za 

sufinanciranje troškova prijevoza do škole odnosno sufinanciranje lifta te 4 za promociju i tiskanje 

knjige odnosno albuma i sufinanciranje koncerta duhovne glazbe). Vijećima i predstavnicima 

nacionalnih manjina sredstva iz Županijskog proračuna odobrena su temeljem 5 rješenja donesenih u 

tom razdoblju. Donesena su i 3 rješenja o dodjeli potpora jedinicama lokalne samouprave (za izradu 

dokumentacije za podnošenje zahtjeva u sklopu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske i dr.). Odobrena su sredstva za projektne, promotivne  i druge aktivnosti Turističkoj zajednici 

Županije (3), Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. (2), po jedno Đakovačko-

osječkoj nadbiskupiji i Zajednici tehničke kulture te 3 Obrtničkoj komori, Osječkom sajmu, Gradskom 

radiju i Novom radiju. 
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Od preostalih financijskih rješenja najviše ih se odnosi na utvrđivanje godišnjih troškova 

školovanja kandidata stranih državljana zemalja izvan EU (26), 3 na isplatu naknada vlasnicima 

zemljišta obuhvaćenih lovištem bez prava lova, 2 koja se odnose na zaposlenike Osječko-baranjske 

županije, te 2 o izmjeni namjene i visine sredstava u Proračunu Županije za 2016. godinu, a 1 na 

određivanje visine koncesijske naknade u zdravstvu. 

 

Župan je u prvom polugodištu 2016. godine donio 19 rješenja u postupcima javne nabave, i to: 

13 rješenja o pripremi i provedbi tih postupaka i 6 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude. Najveći 

broj rješenja u postupcima javne nabave odnosi se na investicijsko održavanje školskih objekata, te 

druge potrebe u školstvu (izgradnja dvorane, opremanje, pelete i dr.) 25, rješenja za različite projekte 

15, a potom za potrebe izrade projektne dokumentacije za izgradnju nerazvrstanih cesta, pješačkih 

staza i trgova, te uređenje javnih površina na području Općine Vladislavci, razminiranja 

poljoprivrednih površina Osječko-baranjske županije, kao i za različite druge potrebe Županije, ali i 

drugih subjekata (motorni benzin i dizel gorivo, toneri, tinte, riboni, materijal za tisak, poštanske 

usluge, telefonija i internet, objava u dnevnom tisku). 

 

Župan je u prvom polugodištu donio i 29 rješenja o imenovanjima i razrješenjima iz njegove 

neposredne nadležnosti. Temeljem 8 od tih akata osnovani su i: Partnersko vijeće Osječko-baranjske 

županije, radna skupina za pripremu Županijske razvojne strategije, Stručna komisija za utvrđivanje 

stanja zajedničkog lovišta, Tim za provođenje programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj 

na području Županije i 4 povjerenstva za odobravanje potpora jedinicama lokalne samouprave (za 

komunalnu i gospodarsku te društvenu i povezanu infrastrukturu, za športske objekte i terene, te 

donacije neprofitnim pravnim osobama). Župan je imenovao i članove 3 povjerenstva za potpore 

(udrugama, za poslijediplomski studij i u vatrogastvu), a promijenjen je i jedan član Komisije za 

financije. Osim toga, imenovani su koordinatori za izvještavanje o fiskalnoj odgovornosti Županije te 

voditelj projekta razminiranja preostalih poljoprivrednih površina, kao i voditelj i članovi Tima za 

provođenje programa za promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj na području Županije. Imenovani 

su predstavnici Županije u 3 upravna vijeća kojima je istekao mandat u ustanovama čiji je osnivač 

Županija (Opća bolnica Našice, Zavod za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije i Agencija 

za obnovu osječke Tvrđe), a prije isteka mandata promijenjeni su predstavnici Županije u još 5 

upravnih vijeća ustanova čiji je osnivač Županija (u Domu zdravlja Donji Miholjac i Domu zdravlja 

Valpovo, Zavodu za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, te Domu za starije i nemoćne osobe 

Đakovo i Centru za profesionalnu rehabilitaciju Osijek) i u 5 školskih odbora osnovnih škola (u 

Budrovcima, Josipovcu Punitovačkom, Levanjskoj Varoši, Selcima Đakovačkim i Semeljcima). 

 

 Osim prethodno navedenih rješenja, Župan je donio u izvještajnome razdoblju još 2 rješenja, 

koja se odnose na: proglašenje elementarne nepogode, te davanje ovlaštenja za potpisivanje ugovora. 

 

U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Župan je donio ukupno 290 zaključka, od kojih su 

172 iz njegove neposredne nadležnosti, a 118 ih je proslijeđeno Županijskoj skupštini na daljnje 

postupanje. 

 

Od 172 zaključka iz neposredne nadležnosti župana 85 zaključka se odnosi na prihvaćanje 

prijedloga različitih sporazuma i ugovora odnosno njihovih dodataka (14 sporazuma i 2 aneksa već 

potpisanim ugovorima, 37 ugovora i 32 dodatka/aneksa potpisanim ugovorima). Župan je u 

izvještajnom razdoblju prihvatio 20 prijedloga dodataka ugovorima o koncesijama u zdravstvu. 

Prihvatio je 19 prijedloga ugovora o nabavi roba, usluga i radova, te 3 ugovora i 5 dodataka 

ugovorima o sufinanciranju projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Županije. 

Nadalje, Župan je prihvatio potpisivanje 8 sporazuma o subvencioniranju kamata na poduzetničke 

kredite u okviru projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava", 5 ugovora vezanih za uređenje međa i 

stvarna prava na nekretninama u vlasništvu Županije, zapravo kanalskoj mreži (pravo služnosti i pravo 

građenja), 5 ugovora koji se odnose na lovstvo i 5 ugovora i sporazuma vezano za povećanje 

energetske učinkovitosti zgrada javne namjene, 2 vezano za prijevoz učenika, kao i 13 različitih drugih 

ugovora i sporazuma. 
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 U intranetskoj bazi podataka "Sporazumi i ugovori", u kojoj se ne evidentiraju svi potpisani 

sporazumi i ugovori, u izvještajnom razdoblju evidentirano je potpisivanje 127 ugovora (od kojih je 7 

dodataka ugovora) i 13 sporazuma (od kojih je 2 dodatka). Najveći se broj potpisanih ugovora njih 43 

odnosi na ugovore o produljenju zakupa prava zajedničkim lovištima na području Osječko-baranjske 

županije, na rok od deset godina, odnosno od 1. travnja 2016. godine do 31. ožujka 2026. godine. 

Ugovori o produljenju zakupa prava lova potpisani su sa 43 lovačka društva s područja Osječko-

baranjske županije. Nadalje, radi stvaranja pretpostavki za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i 

obnova sela u ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 

2014. - 2020., te ostvarivanja ciljeva iz Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj 

infrastrukturnih sustava, razvoj ruralnog prostora i kontinentalnog turizma, kako bi se unaprijedila 

kvaliteta života u ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak stanovništva u tim prostorima, 

sklopljeno je 12 ugovora s jedinicama lokalne samouprave (Grad Belišće, Grad Donji Miholjac, Grad 

Valpovo, Općina Draž, Općina Drenje, Općina Ernestinovo, Općina Feričanci i Općina Viljevo). 

Također, u cilju pokretanja projekta "Kreditiranje obrtnih sredstva namijenjenog mikro, malim i 

srednjim subjektima malog gospodarstva, Župan je potpisao 11 ugovora o provedbi tog projekta s 

bankama koje su iskazale interes. Nadalje, Župan je potpisao 8 ugovora o sufinanciranju 

međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u 

razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine. Potpisao je i  3 ugovora o dodjeli potpora javnim 

profesionalnim vatrogasnim postrojbama za sufinanciranje nabave osnovnih sredstava (JPVP Grada 

Osijeka, JPVP Grada Belog Manastira i JPVP Grada Našica) i 4 ugovora za organiziranje i 

sudjelovanje na vatrogasnim natjecanjima i manifestacijama (DVD Zoljan, DVD Veliškovci, DVD 

Baranjsko Petrovo Selo, DVD Đakovo i DVD Tomašanci). Radi izrade detaljne projektne 

dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Osječko-baranjske županije Župan je potpisao 6 

ugovora od kojih se 3 odnose na Sustav navodnjavanja Dalj, 1 na Sustav navodnjavanja Baranja, a 2 

na ostale sustave navodnjavanja na području Županije. Radi provedbe aktivnosti usmjerenih daljnjem 

razvoju sustava civilne zaštite Osječko-baranjske županije Župan je potpisao 2 ugovora i to s: Radio 

klubom "Osijek" i Društvom za podvodne aktivnosti "Mursa" Osijek. Osim toga, Župan je potpisao 18 

ugovora o dodjeli potpora pravnim i fizičkim osobama koje se odobravaju po pojedinačnim 

zamolbama podnositelja temeljem posebnog akta donesenog u okviru raspoloživih sredstava i ovlasti 

župana, 2 ugovora o dodjeli potpora za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama, 2 ugovora o 

uređenju imovinsko pravnih odnosa u k.o. Niza i k.o. Bizovac, 2 ugovora o osnivanju prava služnosti 

u k.o. Našice i k.o. Donji Miholjac. Nadalje, Župan je potpisao Ugovor o javnim uslugama katastarske 

izmjere na području Općine Marijanci za k.o. Kunišinci i Ugovor o televizijskom emitiranju za 2016. 

godinu te je zaključio Aneks Ugovoru o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda Solidarnosti 

Europske unije za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u 

Republici Hrvatskoj i Aneks Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava Fonda za razvoj turizma. 

 

 Nadalje, od 11 sporazuma (od kojih su 2 aneksi ranije potpisanim sporazumima) najveći se 

broj (njih 8) odnosi na subvencioniranje kamata na poduzetničke kredite iz projekta "Kreditiranje 

obrtnih sredstava" poduzetnicima s područja gradova: Belog Manastira, Belišća, Đakova, Našica, 

Osijeka i općina: Bilje, Erdut i Kneževi Vinogradi. Također, Župan je potpisao anekse Sporazumu o 

provedbi financijskog doprinosa iz Fonda Solidarnosti Europske unije za financiranje izvanrednih 

mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj i Sporazumu o sufinanciranju 

Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine 

Marijanci. 

 

Uz zaključke koji se odnose na sporazume i ugovore Župan je donio 87 različitih drugih 

zaključaka iz njegove neposredne nadležnosti. Među njima je 20 akata kojima se daje suglasnost na 

utvrđivanje iznosa participacije za osnovne i srednje škole (8) i cijene za drugi obrazovni program, na 

uređenje međe i parcelaciju te izvođenje radova na kanalima (6), osnivanje prava građenja i služnosti 

(3), te Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih prirodnih 

područja Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. Temeljem 10 posebnih zaključaka preuzeto je 

pokroviteljstvo Županije na određenim manifestacijama, dok su temeljem 5 zaključaka objavljeni 

javni pozivi za dodjelu potpora jedinicama lokalne samouprave odnosno dodjelu donacija neprofitnim 

pravnim osobama za športske objekte i terene te za izgradnju ili sanaciju sakralnih objekata. Župan se 
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očitovao o pravu prvokupa nekretnina koje imaju status kulturnih dobara s 14 posebnih zaključaka, a 

prihvatio je i 8 izvješća iz njegove neposredne nadležnosti i to o: provedenoj unutarnjoj reviziji (4) te 

2 izvješća o provođenju programskih odnosno planskih akata (Programa zaštite zdravlja stanovništva i 

Plana ispravnosti vode). U izvještajnom razdoblju Župan se posebnim zaključcima očitovao o 6 

podnesenih prigovora udruga i o 3 zamolbe za mirovanje prava i obveza vezano za stipendiranje, te 

donio još 22 različita pojedinačna zaključka. 

 

Uz mnogobrojna rješenja i zaključke Župan je u izvještajnom razdoblju donio i jedan 

programski te 14 planskih dokumenata i to: godišnji plan dodjele potpora i njegovu izmjenu te 3 plana 

raspodjele sredstava jedinicama lokalne samouprave (za izradu i ažuriranje planova razvoja, te za 

gospodarsku, komunalnu infrastrukturu, društvenu i povezanu infrastrukturu) i plan raspodjele 

sredstava prema Programu javnih potreba u kulturi, kao i za financiranje programskih aktivnosti 

udruga, dok se 3 odnose na zaštitu od požara, a 2 na prijam u službu odnosno stručno osposobljavanje 

bez zasnivanja radnog odnosa. 

 

Župan je u izvještajnom razdoblju donio 2 nova pravilnika (o nabavi roba, usluga i radova, te 

o vođenju Registra rizika Osječko-baranjske županije) i 2 izmjene ranije donesenih pravilnika o 

unutarnjem redu 2 upravna tijela (Službe za javnu nabavu i Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, 

šport i tehničku kulturu). 

 

2. Djelovanje radnih tijela 
 

Radi praćenja stanja, praćenja izvršavanja propisa i ostvarivanja utvrđene politike, proučavanja i 

razmatranja određenih pitanja, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, 

usklađivanja djelovanja pojedinih tijela Osječko-baranjske županije te obavljanja drugih poslova iz 

djelokruga rada i nadležnosti župana, Župan je osnovao 15 stalnih radnih tijela. U ova tijela je imenovao 

članove iz reda vrsnih poznavatelja problematike obuhvaćene djelokrugom pojedinog tijela - 

znanstvenika, stručnjaka, predstavnika određenih stručnih odnosno interesnih institucija i dužnosnika. 

 

Radna tijela koja je osnovao Župan su u prvom polugodištu 2016. godine održala ukupno 81 

sjednicu radi razmatranja akata i prijedloga iz nadležnosti župana, odnosno predlaganja akata i materijala 

za razmatranje od strane Županijske skupštine, i to: Komisija za financije 17 sjednica, Komisija za 

upravu i pravna pitanja 16 sjednica, Savjet za prosvjetu 10 sjednica, Savjet za zdravstvo 9 sjednica, po 6 

sjednica Savjet za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Savjet za poljoprivredu i gospodarski razvoj, po 4 

sjednice Savjet za razvoj kontinentalnog turizma i Savjet za socijalnu skrb, 3 sjednice Savjet za 

nacionalne manjine, a Komisija za odnose s vjerskim zajednicama 2 sjednice, te Odbor za humanitarno 

razminiranje, Savjet za građanske inicijative, Savjet za informacijski sustav i Savjet za europske 

integracije, međuregionalnu i međunarodnu suradnju po 1 sjednicu. 

 

3. Djelovanje upravnih tijela 
 

Djelatnost upravnih tijela je značajna osnovica uspješnog funkcioniranja predstavničkih i 

izvršnih tijela koja oblikuju sustav upravljanja. Ona je namijenjena pripremi stručnih podloga za 

utvrđivanje prijedloga i donošenje političkih odluka, ali i temeljna poluga izvršavanja utvrđene 

politike. 

 

Sukladno propisima, župan usmjerava djelovanje upravnih tijela u obavljanju poslova iz 

njihovog samoupravnog djelokruga te nadzire njihov rad. Nastavljajući razvijati županijsku upravu 

prema načelima dobrog upravljanja (good governance), ulagani su napori u pospješivanje 

djelotvornosti, kvalitete, transparentnosti i odgovornosti. Institucijskom osposobljavanju služi i 

dogradnja metodologije rada upravnih tijela, osobito izražena u postupku pripreme dokumentacije 

potrebne za stjecanje licence međunarodnog ISO standarda (Sustava upravljanja kvalitetom). Ove 

napore verificirao je SGS Adriatica d.o.o. te izdavanjem Certifikata potvrdio primjenu ovog 

međunarodnog standarda u djelovanju Županije u razdoblju 2. ožujka 2011. - 1. ožujka 2014. godine. 

Uvođenjem norme ISO 9001:2008, Županija je uspostavila, dokumentirala te kontinuirano unaprjeđuje 
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sustav upravljanja kvalitetom. Sustavan pristup poslovanju zasnovan je na javno obznanjenoj politici 

kvalitete, jasnoj organizaciji i nadležnostima unutar nje, procesnom pristupu, racionalno korištenim 

resursima i kvalitetnim komunikacijama te stalnim provjeravanjima i poboljšanjima upravljanja 

kvalitetom. Protekom certifikacijskog roka, a nakon provedenog audita stručnjaka certifikacijske 

tvrtke 21. veljače 2014., Županija je uspješno recertificirana s važenjem Certifikata do 1. ožujka 2017. 

godine. U tom smislu, u ovom izvještajnom razdoblju osobiti napori su ulagani u izgradnju sustava 

financijskih potpora Županije, ali i u izgradnju sustava strateškog upravljanja rizicima, metodologije 

provedbe postupka investiranja, gospodarenja nekretninama i dr. 

 

Osiguran je i daljnji razvoj tehnološke osnovice djelovanja upravnih tijela zasnovane 

poglavito na informatičkoj i komunikacijskoj tehnologiji te izgradnja županijskog informacijskog i 

informatičkog sustava s ciljem ostvarivanja elektronske uprave u okviru koncepta e-governmenta 

utemeljen na posebnom programu razvoja informacijskog i informatičkog sustava Županije. 

 

 Na dan 30. lipnja 2016. godine u upravnim tijelima Osječko-baranjske županije bilo je 

zaposleno na neodređeno vrijeme ukupno 174 osoba (115 žena) i to: 106 s visokom stručnom 

spremom - magistri struke ili stručni specijalisti, od kojih su dva doktora znanosti te 7 magistara 

znanosti odnosno sveučilišnih specijalista, 19 s višom stručnom spremom - sveučilišnih prvostupnika 

struke ili stručnih prvostupnika struke, 47 sa srednjom, a 6 s nižom stručnom spremom. Na određeno 

vrijeme bile su zaposlene 24 osobe (12 žena). Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog 

odnosa je pohađalo 39 polaznika (23 žene). 

 

Način rada upravnih tijela i njegove rezultate Županijska skupština može pratiti kroz niz 

materijala - informacija i izvješća, prijedloga planskih dokumenata i akata koji su za njezine potrebe 

pripremila ova tijela s ciljem osiguranja kvalitetne osnovice pravodobnog i zakonitog djelovanja 

predstavničkog tijela i sustava županijske samouprave u cjelini. Upravna tijela Županije pretežito 

obavljaju poslove u neupravnom postupku, no djelatnost Upravnog odjela za prostorno uređenje i 

graditeljstvo najvećim dijelom je okrenuta građanima i drugim korisnicima. 

 

Tijekom 2016. godine, Upravni odjel je nastavio s obavljanjem njegovih najvažnijih djelatnosti 

- izdavanje akata vezanih uz provedbu prostornih planova i građenje s naglaskom na hitno rješavanje 

zahtjeva za legalizaciju te posebnih uporabnih dozvola. Na efikasnost djelovanja Upravnog odjela i u 

ovom izvještajnom razdoblju nastavile su utjecati određene vanjske okolnosti, kao što su plaćanje 

naknada za ozakonjenje te vrlo slabo nadopunjavanje podnesenih zahtjeva unatoč produženju roka za 

dostavu iste. Na navedene okolnosti izuzetno jak utjecaj ima nepovoljna ekonomska situacija tako da 

je uočeno usporavanje nadopunjavanja zahtjeva. Iako je bilo planirano rješavanje min. 90% zahtjeva za 

ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada do konca 2016. godine, iz okolnosti je vidljivo da taj plan 

neće biti moguće realizirati. Dinamika rješavanja predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada će 

se prilagođavati okolnostima u danom trenutku. Iz dosadašnjih izvješća bilo je vidljivo postupno 

povećanje djelotvornosti ovoga tijela, no stupanjem na snagu Zakona o postupanju s nezakonito 

izgrađenim zgradama 2012. godine došlo je do naglog porasta broja podnesenih zahtjeva. Tako je u 

svrhu ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada povećan broj kako upravnih tako i neupravnih 

predmeta. S obzirom da je do isteka roka (30.06.2013.) za podnošenje zahtjeva za ozakonjenje 

nezakonito izgrađenih zgrada podneseno oko 46.250 zahtjeva za izdavanje rješenja o izvedenom 

stanju, zbog nedovoljnih kapaciteta Upravnog odjela za rješavanje tih zahtjeva u rokovima, veliki dio 

zahtjeva nije bilo moguće riješiti te je prenesen iz prethodnog razdoblja, što je vidljivo iz sljedeće 

tablice: 
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Rješavanje upravnih stvari I. stupnja 

u razdoblju od 01.01.2016.-30.06.2016. 

 

Upravno područje 

Preneseno iz 

prethodnog 

razdoblja 

Zaprimljeno 
Ukupno u 

rješavanju 
Riješeno Neriješeno 

Prostorno uređenje 

lokacijske dozvole 

(izmjene/dopune i 

produženja), rješenja o 

utvrđivanju građevne čestice  

46 79 125 85 40 

Graditeljstvo 

građevinske dozvole, rješenja 

o uvjetima građenja, uporabne 

dozvole i uporabne dozvole za 

određene građevine (rješenja o 

promjeni investitora i rješenja 

o produženju građ. dozvola), 

rješenja za građenje, rješenja o 

naknadi, rješenja o promjeni 

namjene i dozvole za 

promjenu namjene i uporabu 

građevine 

1280 1322 2602 1618 984 

Rješenja o izvedenom stanju 19776  19776 3369 16407 

S V E U K U P N O 21102 1401 22503 5072 17431 

 

Iz priložene tablice vidljivo je povećanje broja podnesenih zahtjeva u području graditeljstva.  

Dok je u prethodnom razdoblju ukupno zaprimljeno 886 zahtjeva, u izvještajnom je razdoblju 

zaprimljen čak 1401 zahtjev. Iako su službenici opterećeni redovnim predmetima i predmetima 

ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada, povećan je broj riješenih upravnih predmeta i to iz 

graditeljstva za 167 predmeta. Broj riješenih predmeta ozakonjenja nezakonito izgrađenih zgrada se 

smanjio za 1161, kako zbog neplaćanja naknada za ozakonjenje podnositelja zahtjeva, tako i zbog 

neupotpunjavanja zahtjeva traženom dokumentacijom potrebnom za provođenje postupka. Detaljnija 

analiza zaprimljenih zahtjeva u izvještajnom razdoblju pokazala je smanjenje broja zahtjeva za 

izgradnju novih građevina i povećanje broja zahtjeva za izdavanje uporabnih dozvola za određene 

građevine. Tako je u izvještajnom razdoblju zaprimljeno 23 zahtjeva za lokacijsku dozvolu, 256 

zahtjeva za građevinsku dozvolu i 972 zahtjeva za izdavanje uporabnih dozvola za određene 

građevine. Iako Agencija za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada u izvještajnom razdoblju nije 

preuzimala od Upravnog odjela dodatne zahtjeve za ozakonjenje nezakonito izgrađenih zgrada, 

stranke čiji su predmeti ranije preuzeti i dalje se obraćaju ovom Upravnom odjelu. Davanje 

informacija strankama čiji su predmeti na rješavanju u Agenciji znatno oduzima vrijeme koje bi 

djelatnici Upravnog odjela mogli utrošiti na radnje usmjerene na rješavanje predmeta ozakonjenja 

nezakonito izgrađenih zgrada. 

 

Upravni odjel kontinuirano radi u informacijskom sustavu eDozvola. Iako je od njegove 

uspostave proteklo više od godine dana, rad je i dalje otežan te sustav onemogućava pravovremeno 

izvršavanje zadataka zbog svakodnevnih grešaka i izmjena u samom sustavu. Također, problem 

nedovoljne osposobljenost i upućenost projektanata te investitora nije smanjen, tako da su službenici i 

u izvještajnom razdoblju pružali informacije i u sustav unosili podatke koje su dužni unijeti 

projektanti, a prisutan je i problem nekompletne dokumentacije tako da službenici u velikom broju 

predmeta moraju tražiti naknadnu dostavu propisane dokumentacije. 
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Istodobno u Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, nastavljeno 

je rješavanje upravnih stvari iz područja zaštite okoliša i prirode kako je to iz sljedeće tablice vidljivo: 

 

 

Rješavanje upravnih stvari I. stupnja 

u razdoblju od 01.01.2016.-30.06.2016. 

 

Upravno područje 

Preneseno iz 

prethodnog 

razdoblja 

Zaprimljeno 
Ukupno u 

rješavanju 
Riješeno Neriješeno 

Zaštita okoliša i prirode 

dozvole za gospodarenje 

otpadom, rješenja o procjeni 

utjecaja zahvat na okoliš, rješenja 

o potrebi provedbe procjene 

utjecaja zahvata na okoliš, 

rješenja o dopuštenjima za radnje 

i zahvate u zaštićenim dijelovima 

prirode, rješenja o prethodnoj 

ocjeni prihvatljivosti zahvata za 

ekološku mrežu, rješenja o 

glavnoj ocjeni za ekološku mrežu 

42 32 74 28 46 

 

 Upravni odjel za upravne i pravne poslove rješava u II. stupnju po žalbama protiv 

pojedinačnih akata (rješenja o komunalnom doprinosu, komunalnoj naknadi, komunalnom redu, 

utvrđivanju spomeničke rente, radnom vremenu trgovina i ugostiteljskih objekata, pravima iz socijalne 

skrbi, porezu na kuće za odmor, porezu na tvrtku ili naziv i dr.), što ih donose upravna tijela općina i 

gradova s područja Županije temeljem zakona i općih akata svojih predstavničkih tijela. U razdoblju 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine, zaprimljeno je 90 predmeta drugostupanjskog upravnog 

postupka. Riješena su ukupno 85 predmeta (19 predmeta se odnosi na predmete zaprimljene u 

studenom i prosincu 2015. godine), dok je u postupku rješavanja ostalo 24 predmeta (predmeti 

zaprimljeni u svibnju i lipnju 2016. godine). Predmeti su uglavnom riješeni u zakonom propisanom 

roku od 60 dana. U izvještajnom razdoblju je protiv rješenja drugog stupnja, tužbom pokrenuto 5 

upravnih sporova pred Upravnim sudom u Osijeku. Sudu su u predviđenim rokovima, sa spisima 

predmeta, dostavljeni odgovori na tužbu. U tijeku su dva, dok su 3 upravna spora okončana na način da 

je su  tužbe odbijene i potvrđena drugostupanjska rješenja. Osim navedenog, u istom razdoblju 

zaprimljeno je 27 neposrednih žalbi, koje su proslijeđene nadležnim upravnim tijelima jedinica lokalne 

samouprave, kako bi provele postupak u okviru svoje nadležnosti i žalbu sa spisima dostavile ovom 

Upravnom odjelu na rješavanje. S tim u svezi valja naglasiti kako je riječ o drugostupanjskom postupku 

koji zahtijeva dužu i kvalitetniju stručnu obradu zbog niza zakona i podzakonskih propisa koji su u 

primjeni, zbog toga što svaka jedinica lokalne samouprave donosi svoje opće akte, koje je potrebno 

proučiti, kao i zbog činjenice da veliki dio jedinica lokalne samouprave nema odgovarajuće stručne 

službe osposobljene za rješavanje u upravnom postupku, pa se, upravo iz tih razloga, pojavljuju pravni 

problemi koji nisu uobičajeni u upravnom postupku. 

 

4. Izvršavanje obveza prema Županijskoj skupštini 

 
Odnose između župana i Županijske skupštine u bitnome obilježava pravo župana da predlaže 

akte odnosno njegova obveza da osigurava pripremu prijedloga kada je to od njega zatraženo te 

osigurava izvršavanje politike i drugih obveza koje utvrđuje Skupština svojim aktima. 

 

Svoje ovlasti predlaganja općih i drugih akata Županijskoj skupštini, koje proizlaze iz 

zakonskih propisa, Statuta Županije i drugih općih akata Županije, Župan je u prvom polugodištu 

2016. godine realizirao predlaganjem te prosljeđivanjem Županijskoj skupštini na razmatranje 157 

dokumenata. Podnesena izvješća i informacije s prijedlozima Župana u odnosu na njih te predložene 

programske i planske te druge akte Županijska skupština razmotrila je na 2 sjednice (u ožujku i 
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svibnju), dok je preostale akte predložene u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Županijska 

skupština donijela u srpnju. Župan je u tom razdoblju predložio odnosno proslijedio na razmatranje 

Županijskoj skupštini 73 zaključka, 48 rješenja, 19 odluka, 9 programa i 5 planova te Godišnji 

izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu i Smjernice za 

organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 

2016. do 2019. godine. 

 

U razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem Župan je predložio Skupštini na razmatranje 

odnosno prihvaćanje ukupno 36 izvješća. To su uz Županovo polugodišnje Izvješće o radu i Izvješće o 

obavljenoj financijskoj reviziji u Osječko-baranjskoj županiji, nadalje Izvješće o stanju u zdravstvu i 

poslovanju zdravstvenih ustanova čiji je osnivač, te izvješća o radu i poslovanju odnosno izvršenju 

programa još 6 ustanova čiji je Županija su/osnivač (Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, Muzeja 

likovnih umjetnosti Osijek, Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, Agencije za 

upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, Centra za 

profesionalnu rehabilitaciju Osijek i Zavoda za informatiku Osijek), kao i Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije, te 5 trgovačkih društava čiji je Županija su/vlasnik (Regionalne razvojne agencije 

Slavonije i Baranje, EKOS-a d.o.o. Osijek, Odvodnje d.d. Darda i Vuke d.d. Osijek te ULO hladnjače 

d.o.o. Osijek), kao i o radu još 3 institucije u financiranju čijega rada Županija sudjeluje (Vatrogasne 

zajednice Osječko-baranjske županije, Hrvatskog Crvenog križa, HAZU-a u Osijeku), te radu 2 tijela 

koja je osnovala (Županijskog savjeta mladih, Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata) i o radu 

mrtvozorničke službe. Nadalje, Župan je podnio Županijskoj skupštini na razmatranje i prihvaćanje 

izvješća o izvršenju programa javnih potreba (u zdravstvu i socijalnoj skrbi, u školstvu, kulturi, 

tehničkoj kulturi i sportu), te programa udruga i programskih dokumenata koji se odnose na poticanje 

poduzetništva te korištenje energije u neposrednoj potrošnji, kao i zaštitu i poboljšanje kakvoće zraka. 

Župan je proslijedio Skupštini na razmatranje izvješća o nezaposlenosti i zapošljavanju, provedbi 

Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga, te o zaštiti od požara i javnoj nabavi. 

 

Župan je osim toga proslijedio Skupštini na razmatranje 19 informacija od kojih je prihvaćeno 

njih 18 i to: o stanju odnosno problematici u biljnoj proizvodnji i stočarstvu, obrtništvu, turizmu, o 

programima poticanja razvoja poljoprivrede, o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom 

turizmu, te o gospodarenju i zaštiti šuma, funkcioniranju sustava obrane od tuče, stanju sustava civilne 

zaštite, o problematici razminiranja, kao i o provedbi Programa zaštite i poboljšanja kakvoće zraka i 

Nacionalne strategije za uključivanje Roma, o stanju socijalne skrbi i poslovanju ustanova socijalne 

skrbi, te o korištenju proračunske pričuve (6 informacija za razdoblje studeni 2015. - travnja 2016.). 

Županijska skupština informirana je o donošenju Vladine Odluke o obustavi sanacije Opće bolnice 

Našice. Informacija o stanju sigurnosti na području Županije koju je podnijela PU osječko-baranjska 

nije prihvaćena. 

 

Župan je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem predložio Skupštini na donošenje 19 

odluka. To su prije svega odluke koje se odnose na: II. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-

baranjske županije (2), izmjene i dopune Proračuna te izmjene i dopune Odluke o izvršavanju 

Proračuna (2), raspored sredstava za decentralizirane funkcije u školstvu, zdravstvu i socijalnoj skrbi 

(8), izmjene i dopune Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta odnosno potpore u lovstvu (2), 

promjenu naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek, te 

proširenje djelatnosti Doma zdravlja Osijek. Donesena je i Odluka o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ. 

 

 Od ukupno 73 zaključka Županijske skupštine koje je Župan predložio Skupštini odnosno 

onih koji su doneseni povodom razmatranja dokumenata koje je Župan proslijedio Skupštini na 

razmatranje u razdoblju obuhvaćenome ovim Izvješćem, njih 54 doneseno je povodom razmatranja 

podnesenih izvješća i informacija, preostalih 19 zaključaka predloženih Županijskoj skupštini od 

strane Župana odnosi se na davanje suglasnosti Županije kao osnivača na raspolaganje imovinom 

domova zdravlja u Belom Manastiru i Našicama radi investiranja u izgradnju zgrade fizikalne 

medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama u Belom Manastiru (2), odnosno zgrade 

ambulante u Donjoj Motičini te suglasnost Ekonomskoj školi u Đakovu za stjecanje prava vlasništva 

nad darovanom nekretninom, zatim na suglasnosti na izmjene statuta ustanova čiji je Županija osnivač 
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(2), kao i suglasnost na Godišnji izvještaj i rebalans Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-

baranjske županije te mišljenje o njihovom Prijedlogu Izmjene Plana građenja i održavanja 

županijskih i lokalnih cesta. Županijska skupština potvrdila je na prijedlog Župana i Izmjene i dopune 

Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih. Na njegov prijedlog Županijska 

skupština se posebnim zaključcima očitovala i o nekorištenju prava prvokupa nekretnina kao 

kulturnog dobra povodom svake od podnesenih 5 ponuda. Županijska skupština prihvatila je 

prijedloge za potpisivanje 2 ugovora u predloženome tekstu (koji se odnose na sufinanciranje 

izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju, Osijek, te osnivanje Zavoda za 

znanstveni i umjetnički rad HAZU u Đakovu. Osim toga, Županijska skupština je na prijedlog Župana 

donijela zaključke o prihvaćanju partnerstva Županije u projektu "Upravljanje kriznim situacijama s 

ciljem očuvanja i zaštite okoliša u pograničnom području - CIDER" te o raspisivanju natječaja za 

davanje u zakup 3 zajednička lovišta (Satnica Đakovačka, Golinci i Zmajevac). 

 

Župan je u prvome polugodištu tekuće godine predložio Županijskoj skupštini donošenje 9 

programskih i 5 planskih akata. Izmijenjeno je tako 5 programa javnih potreba i to: u zdravstvu (2) i 

socijalnoj skrbi, te školstvu i kulturi, a sukladno zakonskim izmjenama donesen je i godišnji program 

javnih potreba za obavljanje djelatnosti HGSS-a, Stanice Osijek. Prihvaćen je i Županov prijedlog za 

donošenje novih programskih akata vezanih za provedbu Nacionalnog projekta navodnjavanja i 

gospodarenja poljoprivrednim zemljištem i vodama te za unaprjeđenje lovstva, od kojih je ovaj potonji 

u istom razdoblju naknadno dopunjen. Osim godišnjeg Plana razvoja sustava civilne zaštite i 

Akcijskog plana za uključivanje Roma, doneseni su i planovi rashoda za decentralizirane funkcije u 

školstvu za tekuću godinu od kojih je jedan od njih (koji se odnosi na nabavu dugotrajne imovine i 

dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini) naknadno tijekom istoga razdoblja izmijenjen. 

 

Županijska skupština je od ukupno 48 rješenja, koja joj je Župan predložio u razdoblju 

obuhvaćenom ovim Izvješćem, donijela njih 46. Sva rješenja predložena od strane Župana u vezi su sa 

zakupom prava lova u zajedničkim lovištima (43 o produljenju ugovora o zakupu, te po jedno vezano 

za prestanak zakupa, a potom davanje u zakup zajedničkog lovišta Zmajevac, uključujući i osnivanje 

Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup toga lovišta, zajedno sa zajedničkim 

lovištima Satnica Đakovačka i Golinci). 

 

Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi 

("Narodne novine" broj 144/12.) utvrđena je nadležnost župana za imenovanje i razrješenje predstavnika 

županije u tijelima javnih ustanova, trgovačkih društava i drugih pravnih osoba koje županija osniva za 

obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za županiju, osim ako 

posebnim zakonom nije drugačije određeno. Župan je dužan akt o imenovanju dostaviti predstavničkom 

tijelu u roku 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasilu županije, sukladno članku 48. 

stavku 4. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12. i 137/15.). Postupajući prema citiranom zakonskom 

određenju Župan je u izvještajnom razdoblju dostavio Skupštini ukupno 13 akata o razrješenju odnosno 

imenovanju predstavnika Osječko-baranjske županije. Tako je Skupština obaviještena o promjeni 

pojedinih predstavnika Županije u školskim odborima 5 osnovnih škola te upravnim vijećima domova 

zdravlja u Donjem Miholjcu i Valpovu te Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije i Opće 

bolnice Našice, te Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek, Doma za starije i nemoćne osobe 

Đakovo, Agencije za obnovu osječke Tvrđe i Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije. 

 

Dakle, Županijska skupština donijela je ukupno 156 akata, koje joj je Župan predložio 

odnosno dostavio na razmatranje u prvom polugodištu 2016. godine, od kojih je donošenje 71 akta 

bilo predviđeno Planom rada Skupštine, dok donošenje 85 akata nije bilo planirano. Od 156 akata koje 

je Župan predložio u prvom polugodištu 2016. godine, Županijska skupština je u tom razdoblju 

donijela 124 akata, a 32 akata Županijska skupština prihvatila je na 21. sjednici 5. srpnja. 

 

 Župan je u razdoblju obuhvaćenom ovim Izvješćem utvrdio gotovo sve prijedloge predviđene 

Planom rada Skupštine Županije, s tim da je umjesto nove Odluke o potporama za unaprjeđenje 

lovstva izmijenjena i dopunjena važeća Odluka iz 2014. godine, dok je vrijeme donošenja Odluke o 
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potporama poljoprivredi i ruralnom razvoju ovisno o Programu predloženom s tim u vezi od strane 

Župana, koji je u postupku ishođenja mišljenja nadležnog Ministarstva, zatraženog po završetku 

postupka savjetovanja s javnošću. Županijskoj skupštini još nije proslijeđeno na razmatranje tek jedno 

izvješće ustanove čiji je suosnivač, koje je bilo planirano za razmatranje u lipnju ili srpnju 2016. godine, 

čiji predlagatelj je Agencija za obnovu osječke Tvrđe. Stoga će navedeno biti realizirano u drugome 

polugodištu tekuće godine s obzirom da je naknadno dostavljeno (te će biti razmatrano na sjednici na 

kojoj će biti razmatrano i ovo Izvješće). 

 

Rezimirajući navedeno, a imajući u vidu vrlo dobro izvršenje Plana rada skupštine u proteklom 

polugodišnjem razdoblju, te činjenicu da su u tom razdoblju realizirane i neke od tema planirane za 

drugo polugodište tekuće godine, kao i podatak da je u prvome polugodištu doneseno čak 85 akata više 

nego što je bilo planirano, proizlazi da je ostvarenje planiranih zadaća u okviru njihova propisanoga 

djelokruga, pri čemu odnos izvršnog i predstavničkog tijela i nadalje zadržava primjerenu razinu. 

 

U provođenju utvrđene politike Skupštine Župan je donio niz akata, čiji se sadržaj prikazuje u 

okviru poglavlja o provođenju politike po djelatnostima. 

 

5. Odnosi s drugim jedinicama i tijelima 
 

 Odnose s tijelima jedinica lokalne samouprave, državnim tijelima i predstavnicima domaćih i 

međunarodnih organizacija karakterizira ovlast župana na predstavljanje i zastupanje Županije, s 

jedne, te potreba provedbe utvrđene politike Županije, s druge strane. I jedna i druga komponenta 

zahtijevale su dobru organizaciju i ulaganje napora u aktivnosti od neposrednog utjecaja na 

promicanje ugleda župana, zamjenika župana i Županije. Od 1. siječnja 2016. do 30. lipnja 2016. 

Župan i zamjenici župana održali su niz sastanaka, susreta, posjetili mnoge institucije te nazočili 

brojnim manifestacijama koje su se održavale u Osječko-baranjskoj županiji i izvan nje. U 

izvještajnom razdoblju održano je 220 protokolarnih aktivnosti. Župan je sa suradnicima obilazio 

područja općina i gradova, obilazio gradilišta, posjećivao gospodarske subjekte, poduzetnike, 

manifestacije od turističkih, preko tradicijskih, gastronomskih do kulturoloških. U posjet i na 

manifestacije su dolazili ministri, veleposlanici, gospodarstvenici, poljoprivrednici i mnogi drugi. 

 

U sklopu nastojanja za što potpunijim ostvarivanjem proklamirane politike ravnomjernog 

razvoja cijele Županije, Župan je uspostavio i održavao intenzivne kontakte s jedinicama lokalne 

samouprave. U razdoblju od 6 mjeseci Župan ili izaslanstvo Županije posjetilo je i obišlo gotovo sve 

općine i gradove na području Županije, tijekom radnih posjeta, obilazeći izgradnju ili rekonstrukciju 

školskih objekata, cesta te u prigodama poput svečanosti kojima se obilježava dan općine ili grada, 

kao i značajnih kulturnih i drugih manifestacija. Župan, zamjenici župana bili su nazočni brojnim 

manifestacijama i događanjima, različitim sajamskih manifestacija, obljetničkih svečanosti posebice 

vatrogasnih društava s područja Županije, brojnih izložbi, manifestacija folklorno tradicijskog 

narodnog stvaralaštva. I ove godine Župan je u travnju sudjelovao u otvorenju velikog sportskog 

natjecanja, Svjetskog kupa u gimnastici koji je ove godine okupio više od 30 svjetskih reprezentacija s 

brojnim zvijezdama gimnastičkog sporta, poput kasnijih osvajača olimpijskih medalja ukrajinca Olega 

Verniaieva i ruskog gimnastičara Densa Abliazina. 

 

Gastronomsko-enološko i folklorna manifestacija 8. Dani vina, turizma i cikloturizma pod 

pokroviteljstvom Osječko-baranjske županije održana je krajem travnja i početkom svibnja i to na više 

lokacija i s nizom događanja, a završna svečanost održana je u osječkoj Tvrđi 7. svibnja 2016. godine. 

Cilj ovogodišnje manifestacije je uz tradicionalno promoviranje vina i vinara te turističkih zajednica 

na području Osječko-baranjske županije bila i promidžba cikloturizma, biciklističkih staza i 

biciklističko rekreiranje. Povod uvrštenja cikloturizma u ovogodišnju manifestaciju je start 

međunarodne biciklističke utrke Tour of Croatia iz Osijeka gdje je bicikistička karavan prošla velikim 

dijelom Osječko-baranjske županije. 8. Dani vina, turizma i cikloturizma počeli su otvaranjem 2. 

travnja 2016. godine u Đakovu, a u okviru Dana vina i turizma održan je i tradicionalni đakovački 

Uskrsni gastro fest. Program je nastavljen 16. travnja kada je na središnjem trgu u Belom Manastiru uz 

prigodan kulturno - umjetnički program predstavljeni izlagači iz ovog područja, dok je 19. travnja u 
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Osijeku označen početak biciklističke utrke Tour of Croatia. U Našicama je 23. travnja održan sličan 

program, ali glavnu riječ imali su vinari s Našičko-feričanačkog vinogorja. Središnji događaj 8. Dana 

vina i turizma Osječko - baranjske županije održan je 2. svibnja 2015. godine u Osijeku u povijesnoj 

osječkoj Tvrđi. Već u jutarnjim satima počeo je Sajam antikviteta na komu su sudjelovali proizvođači 

autohtonih proizvoda s područja Osječko-baranjske županije, a kod Bastiona je održano tradicionalno 

natjecanje u kuhanju najboljeg čobanca i fiš-paprikaša. U večernjim satima održana je Wine Tour 

večer s brojnim vinarima uz jazz glazbu u prostoru Kazamata. Ovogodišnji Dani vina i turizma tako su 

trajali mjesec dana, a održavali su se u središtima četiri vinogorja Osječko - baranjske županije. 

Osječko-baranjska županija sudjelovala je kao partner po treći puta na manifestaciji u istarskoj Općini 

Sveti Petar u Šumi pod nazivom "S klobasicom u EU" gdje je predstavljen eno-gastronomski 

potencijal naše Županije. 

 

Uz brojne druge sastanke, održane su i dvije tzv. Koordinacije gradova i općina Osječko-

baranjske županije na kojoj su se, uz nazočnost gradonačelnika i načelnika raspravljalo o nizu tema i 

projekata od zajedničkog interesa. Svečano je obilježen 2. lipnja Dan Osječko-baranjske županije 

svečanom sjednicom Skupštine Osječko-baranjske na kojoj su sudjelovali brojni uglednici i gosti iz 

Županije i iz drugih dijelova Hrvatske. 

 

Odnosima s državnim vlastima Županija je u ovom razdoblju segmentu odnosa poklanjala 

iznimnu pozornost. Intenzivna je bila i komunikacija s državnim tijelima, ministarstvima, agencijama, 

vladinim uredima, javnim poduzećima u ukazivanju na različite probleme u Osječko-baranjskoj 

županiji i njihovom rješavanju. Komunikacija je ostvarena s mnogim ministarstvima zbog suradnje u 

projektima od zajedničkog interesa kao i sa čelnim ljudima ministarstava, javnim sustavima Hrvatskim 

vodama, Hrvatskim šumama, Hrvatskim centrom za razminiranje, kao i drugim institucijama, 

agencijama i javnim poduzećima. Područje Osječko-baranjske županije u razmatranom razdoblju dva 

puta posjetila je predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar Kitarović, a česti gosti su bili i 

ministri regionalnog razvoja i fondova, kulture, znanosti, obrazovanja i sporta, poljoprivrede kao i 

drugi predstavnici niza ministarstava, agencija, javnih poduzeća. 

 

Svjestan značenja međunarodnih odnosa za položaj Hrvatske, ali i regije i Županije u 

njezinom sklopu, Župan je punu pozornost poklanjao kontaktima s predstavnicima stranih zemalja i 

međunarodnih organizacija, u razmatranom razdoblju susreo se s veleposlanicom Indije u Republici 

Hrvatskoj, vršiteljem dužnosti veleposlanika Velike Britanije u Republici Hrvatskoj te veleposlanikom 

SR Njemačke u Republici Hrvatskoj. Početkom svibnja, Osječko-baranjsku županiju posjetili su 

članovi Diplomatsko-gospodarskog kluba, gospodarski savjetnici veleposlanstava akreditiranih u 

Republici Hrvatskoj, koji su Osječko-baranjskoj županiji boravili od 5. do 6. svibnja. Tom prigodom 

su u Velikoj vijećnici Skupštine Osječko-baranjske županije održali sastanak članova Kluba sa 

županom dr.sc. Vladimirom Šišljagićem i njegovim suradnicima, predstavnicima Županijske komore 

Osijek, Obrtničke komore OBŽ i predstavnicima tvrtki. Cilj je posjeta upoznavanje sa stanjem 

gospodarstva Osječko-baranjske županije i uspostavljanje kontakata u svrhu unapređenja suradnje s 

gospodarskim subjektima Osječko-baranjske županije. Županijska komora Osijek predstavila je 

članovima Kluba osnovne značajke gospodarskih kretanja Osječko-baranjske županije i upoznala ih s 

gospodarskim potencijalima i mogućnostima ulaganja u županiji. Nekoliko značajnijih tvrtki s 

područja županije ovom prilikom predstavilo je svoje poslovanje i mogućnosti za uspostavu suradnje 

sa stranim tvrtkama. Tijekom svog dvodnevnog boravka u Osijeku članovi diplomatsko-gospodarskog 

kluba posjetili su Poduzetnički inkubator BIOS, Park prirode Kopački rit i Ergelu Đakovo, tvrtke 

Saponiu i Kandit gdje im je uz predstavnike tvrtki domaćin bio zamjenik župana Dragan Vulin. Posjet 

je organiziralo Ministarstvo vanjskih i europskih poslova u suradnji s Osječko-baranjskom županijom i 

Županijskom komorom Osijek. U Osječko-baranjskoj županiji boravili su gospodarski predstavnici 

Kanade, Indonezije, Danske, Belgije, Francuske, Mađarske, Indije, Švedske, Norveške, Finske, 

Danske, Islanda, Turske, Kine, Azerbajdžana i Rumunjske. U svibnju na prostoru spomenika Batinske 

bitke položeni su vijenci u povodu obilježavanja 9. svibnja, Dana pobjede nad fašizmom. Tijekom 

obilježavanja ostvareni su susreti s veleposlanikom Ruske Federacije Anvarom Azimovom, i 

veleposlanikom Azerbajdžana  Kamilom Khasiyevim. U ovim susretima su uz razmjenu informacija 

razmatrane i mogućnosti suradnje. 
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Osječko-baranjsku županiju i Osijek polovicom ožujka posjetio je britanski prinčevski par što 

je u tom trenutku Osječko-baranjsku županiju smjestilo u središte zanimanja britanskih, ali i brojnih 

svjetskih medija. Nj.K.V. Charles, princ od Walesa i njegova supruga Camilla, vojvotkinja od 

Cornwalla, 15. ožujka 2016. godine posjetili su Osječko-baranjsku županiju, i to Grad Osijek te 

Državnu ergelu Đakovo i Zlatnu Gredu u Baranji. Posjet je počeo u osječkoj Tvrđi gdje su kraljevsku 

obitelj dočekao župan dr. sc. Vladimir Šišljagić, a za tu prigodu na trgu je postavljen 21 štand na 

kojima su izloženi i ponuđeni domaći ekološki i tradicijski proizvodi, što su gosti razgledali i kušali te 

razgovarali s izlagačima. Uslijedilo je prigodno obraćanje uzvanicima i okupljenim građanima- Župan 

Šišljagić gostima je poželio dobrodošlicu te predložio da se upoznaju s našim prirodnim i urbanim 

ljepotama, a u izravnom susretu čuju i upoznaju građane te se osobno uvjere što znači široka duša 

slavonska. U kulturno-umjetničkom programu sudjelovali su KUD Osijek 1862 i Ženski vokalni 

ansambl Brevis u Rusiji. Vojvotkinja Camille sastala se u Arheološkom muzeju s predstavnicama 

organizacija, udruga i odvjetnica koje se bave problematikom žrtava seksualnog nasilja u vrijeme 

ratnih zbivanja u Hrvatskoj od 1991 do 1995. godine. Princ Charles razgovarao je s predstavnicima 

vjerskih zajednica s osječkog područja o doprinosu međuvjerskog dijaloga izgradnji mira i procesu 

pomirbe. Sastao se i s djelatnicima tri tvrtke iz udruge "Osijek Software City" - Inchoo, Mono i 

Farmeron, a skupa s vojvotkinjom sastao se i s predstavnicima lokalne zajednice i učenicima, 

dobitnicima mirovne nagrade koju osječki Centar za mir, nenasilje i ljudska prava dodjeljuje za osobiti 

doprinos u izgradnji mira i procesa pomirbe. Princ i vojvotkinja potom su tramvajem doputovali do 

osječke konkatedrale Sv. Petra i Pavla, gdje su se sastali s đakovačko-osječkim nadbiskupom msgr. 

Đurom Hranićem i župnikom Adamom Bernatovićem, a konzervatorica Zdenka Petrijevčanin Čiki 

upoznala ih je s tijekom obnove konkatedrale. Nakon toga vojvotkinja Camille posjetila je Državnu 

ergelu u Đakovu, koju je 1972. godine posjetila i kraljica Elizabeta II, a princ Charles Eko centar 

Zlatna Greda u Kopačkom ritu. 

 

 U ovom razdoblju župan je nastavio politiku socijalnog dijaloga putem Gospodarsko-

socijalnog vijeća Osječko-baranjske županije, kao tripartitnog tijela osnovanog radi uspostave i 

razvitka trostranog dijaloga, a s ciljem zaštite i promicanja gospodarskih i socijalnih prava, odnosno 

interesa radnika i poslodavaca, te vođenja usklađene gospodarske, socijalne, porezne i razvojne 

politike na području Županije i drugih pitanja od zajedničkog interesa socijalnih partnera. S ciljem 

nastavka socijalnog dijaloga, izmijenjen je Sporazum kojim je utemeljeno ovo tijelo te je predstavnike 

Županije umjesto ranijeg Poglavarstva imenovao Župan. U izvještajnom razdoblju Gospodarsko-

socijalno vijeće je održalo 2 sjednice. Uz aktivno sudjelovanje predstavnika Osječko-baranjske županije, 

Vijeće je raspravljalo o Programu rada Gospodarsko-socijalnog vijeća za 2016. godinu, stanju 

nezaposlenosti na području Osječko-baranjske županije i poduzetim mjerama na području zapošljavanja, 

stanju sigurnosti na radu i zaštiti zdravlja na području Županije, programima poticanja razvoja 

poljoprivrede i poduzetništva na području Županije i drugim temama iz svoje nadležnosti. Vijeće je kroz 

zaključke, podržalo programe u području zapošljavanja i razvoja poljoprivrede i poduzetništva na 

području Županije. 

 

I pored brojnih obveza, Župan vrlo često i velikom broju primao različite stranke, ljude koji 

su dolazili s različitim problemima, često i s onim koji nisu u nadležnosti Županije. Primio je 

predstavnike gotovo svih institucija koje djeluju na području Županije, a obišao je i mnoge 

gospodarske subjekte. Tijekom šestomjesečnog razdoblja župan je primio, razgovarao i komunicirao s 

više stotina građana koji su mu se obraćali s mnogobrojnim i različitim zamolbama, što znači da je 

unatoč zgusnutom rasporedu svojih dnevnih obveza uvijek nalazio prostora i vremena za svakodnevne 

probleme sugrađana i stanovnika Osječko-baranjske županije. 

 

U cilju osiguravanja javnosti rada župana te dostupnosti podataka o aktima koje donosi, 

Župan je održao niz javnih sastanaka, na kojima su razmatrani važniji materijali i prijedlozi akata, na 

način odgovarajući postupku koji je ranije provodilo Županijsko poglavarstvo. Time je nastavljena 

praksa službenog praćenja rada i odlučivanja izvršnog tijela Županije, što je medijski trenutno 

učinjeno dostupnim javnosti, a uz to redovito ažurirano na web stranicama Osječko-baranjske 

županije. 
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U izvještajnom su razdoblju osobiti napori bili usmjereni jačanju transparentnosti djelovanja 

županijskih tijela. Tome je usmjerena objava na internetskim stranicama Županije prikaza sustava 

financijskih potpora i Plana dodjele potpora u 2016. godini, javnih natječaja i akata o dodjeli potpora. 

Novinu predstavlja i pokretanje prakse savjetovanja sa zainteresiranom javnošću o prijedlozima općih 

akata odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta kad se njima utječe na interese građana, a 

poradi prikupljanja informacija o interesima, stavovima i prijedlozima zainteresirane javnosti vezanim 

uz javnu politiku oblikovanu općim i drugim aktima s ciljem podizanja razine razumijevanja i 

prihvaćanja ciljeva politike, ali i uočavanja slabosti i negativnih učinaka javne politike koje treba na 

vrijeme otkloniti, kao i objava Plana savjetovanja tijela Osječko-baranjske županije s javnošću u 2016. 

godini koga slijede javni pozivi i provedba postupka savjetovanja. Uz redovnu objavu informacija na 

internetskim stranicama, kao i tekstova "Županijske kronike" i "Županijskog glasnika", u ovom 

razdoblju je prvi puta izrađen, tiskan i distribuiran tzv. "Proračun u malom" ujedno objavljen i na 

internetskim stranicama. Nakladničku djelatnost zaokružuje i nova publikacija "Javna priznanja 

Osječko-baranjske županije" kojom je obuhvaćen prikaz sustava javnih priznanja tijekom 20 godina 

njegove primjene. 
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III. DJELOVANJE ŽUPANA PREMA DJELATNOSTIMA 
 

Djelovanje županijskih tijela, pa tako i župana, ograničeno je djelokrugom rada i 

nadležnostima županije utvrđenim Ustavom i zakonima. Ustavom je, a potom i Zakonom o lokalnoj i 

područnoj (regionalnoj) samoupravi, utvrđena nadležnost jedinica područne (regionalne) samouprave 

tako da one obavljaju poslove od područnog (regionalnog) značenja, a osobito poslove koji se odnose 

na školstvo, zdravstvo, prostorno i urbanističko planiranje, gospodarski razvoj, promet i prometnu 

infrastrukturu te planiranje i razvoj mreže obrazovnih, zdravstvenih, socijalnih i kulturnih ustanova. 

Resornim zakonima su, međutim, djelokrug rada i nadležnosti uređeni na način da su ovi poslovi, u 

pravilu, podijeljeni između države, županije i jedinica lokalne samouprave. U tim okvirima županija je 

značajno ograničena u postupanju. Ona, jednostavno, nema na raspolaganju ovlasti, mehanizme i 

sredstva kojima bi značajnije utjecala na stanje u pojedinom području. 

 

Ove napomene ukazuju na okvir postupanja župana u odnosu na područja naznačena 

Ustavom. No, izvan tih okvira Župan se nije odricao prava inicijative i pokušaja da dogovaranjem i 

uvjeravanjem nadležnih tijela, političkim lobiranjem ili pritiskom upozori na stanje u određenim 

područjima odnosno predloži načine rješavanja određenih problema. Podrobniji podaci o ovom 

postupanju dani su u prikazu postupanja po područjima djelatnosti. 

 

 

1. AKTIVNOSTI DEFINIRANJA RAZVOJNE POLITIKE ŽUPANIJE 

 
Temeljni prostorni okvir razvojne politike utvrđuju prostorni planovi. Od 1. siječnja 2014. 

godine na snazi je novi Zakon o prostornom uređenju, prema kojem Župan više ne sudjeluje u 

postupku donošenja prostornih planova jedinica lokalne samouprave. Sukladno važećem zakonu, za 

učinkovitost prostornog planiranja na svom području sada odgovaraju isključivo jedinice lokalne 

samouprave. Za stručnu utemeljenost nacrta prijedloga prostornog plana odgovaraju stručna upravna 

tijela, svako u svom djelokrugu, i pravne osobe registrirane za poslove prostornog planiranja odnosno 

ovlašteni arhitekti koji samostalno obavljaju poslove prostornog uređenja. U postupku izrade i 

donošenja prostornih planova, mišljenje o usklađenosti s Prostornim planom Osječko-baranjske 

županije izdaje Javna ustanova Zavod za prostorno uređenja Osječko-baranjske županije. 

 

Jedinice lokalne samouprave donose Prostorni plan uređenja općine ili grada, ali i druge 

dokumente prostornog uređenja kao što su generalni urbanistički planovi i urbanistički planovi 

uređenja, koji se donose za uže prostorne cjeline, odnosno za naselja ili dijelove naselja, te izmjene i 

dopune već donesenih prostornih planova svih razina. Kako spomenuti planovi užega područja 

moraju, sukladno Zakonu, biti usklađeni s planom šireg područja, jer ga u pravilu detaljnije razrađuju, 

Upravni odjel prati i sudjeluje i u postupku njihove izrade. Na području Osječko-baranjske županije 

trenutno je u izradi 7 izmjena i dopuna prostornih planova uređenja općina ili gradova, od kojih su svi 

osim jednog pokrenuti u promatranom razdoblju. Pokrenuta je i izrada izmjena i dopuna jednog 

generalnog urbanističkog plana, 3 izmjene i dopune urbanističkih planova uređenja te izrada jednog 

novog urbanističkog plana. Za napomenuti je također da je u proteklom razdoblju doneseno 7 izmjena 

i dopuna PPUO/G za koje je temeljem Zakona o prostornom uređenju izrađeno i objavljeno 5 

pročišćenih tekstova (planova), te izmjena i dopuna jednog urbanističkog plana. U tijeku je priprema i 

obrada tih planova za prikaz na GIS portalu Osječko-baranjske županije. Postupci izrade i donošenja 

prostornih planova, odnosno njihovih izmjena i dopuna, na koje se primjenjivala procedura propisana 

Zakonom o prostornom uređenju i gradnji (suglasnost Župana), još uvijek se pojavljuju, tako da je u 

izvještajnom razdoblju Župan dao suglasnost na Izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine 

Vladislavci, i Općine Bilje. 

 

Postupak II. izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije započet 2012. 

godine donošenjem Odluke o izradi II. izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije, 

nastavljen je i tijekom 2016. godine. Započinjanjem izrade II. Izmjena i dopuna Prostornog plana 

Osječko-baranjske županije, Županija je u skladu s člankom 57. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša 

("Narodne novine" broj 110/07.) bila obvezna provesti postupak ocjene potrebe strateške procjene 
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utjecaja II. Izmjena i dopuna PPOBŽ na okoliš (SPUO), a u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode 

("Narodne novine" broj 70/05. i 139/08.) i postupak prethodne ocjene prihvatljivosti II. Izmjena i 

dopuna PPOBŽ za ekološku mrežu. Kako je od strane konzultanata EU i Ministarstva istaknuto da je 

osnovni preduvjet za financiranje projekata sredstvima iz fondova EU da su planovi i programi kojima 

su ti zahvati planirani prošli stratešku procjenu utjecaja na okoliš (SPUO) i ocjenu prihvatljivosti plana 

za ekološku mrežu, zaključeno je da bi bilo korisno provesti SPUO i za sve zahvate planirane 

Prostornim planom Osječko-baranjske županije koji još nisu realizirani, a ne samo za one obuhvaćene 

Odlukom te ju je u tu svrhu donesena Odluka o Izmjeni i dopuni Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna 

Prostornog plana Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj: 7/13.). U skladu s tim Župan 

je donio odluku o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš Prostornog plana 

Osječko-baranjske županije i II. Izmjena i dopuna Prostornog plana Osječko-baranjske županije . Po 

provedenom postupku izrade strateške studije, te potom, temeljem nje i izmjena i dopuna prostornog 

plana, izrađeno je Izvješće s javne rasprave, te  Nacrt konačnog prijedloga II. IDPPOBŽ koji je upućen 

na 32 adrese javnopravnih tijela i 42 adrese JLS u svrhu pribavljanja prethodnih mišljenja ili 

suglasnosti temeljem posebnih propisa. Prethodna mišljenja, odnosno suglasnosti uputilo je ukupno 19 

javnopravnih tijela, te 6 JLS. Prije utvrđivanja konačnog prijedloga plana, upućene su obavijesti svim 

sudionicima u javnoj raspravi o načinu prihvaćanja njihovih primjedbi odnosno o razlozima 

neprihvaćanja istih. Temeljem Izvješća s javne rasprave, nacrta prijedloga II. IDPPOBŽ, te pristiglih 

prethodnih mišljenja i suglasnosti, Župan je utvrdio Konačni prijedlog II. IDPPOBŽ na koji je 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja dana 2. svibnja 2016. godine izdalo Suglasnost 

(KLASA: 350-02/16-04/2; URBROJ: 531-05-01-16-2). U postupku pribavljanja prethodnih mišljenja i 

suglasnosti pribavljeno je i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša (KLASA:351-03/16-04/343: 

URBROJ: 517-06-2-1-2-16-2; od 08. travnja 2016. godine), da je strateška studija provedena u skladu 

sa Zakonom o zaštiti okoliša odnosno podzakonskim aktima na koje pri provedbi strateške ocjene 

upućuje Zakon. II. Izmjene i dopune Prostornog plana Osječko-baranjske županije usvojene su na 

sjednici Skupštine Osječko-baranjske županije 24. svibnja 2016. godine i objavljene u "Županijskom 

glasniku" broj 3/16. Obzirom da je sastavni dio II. Izmjena i dopuna Prostornog plana OBŽ bila i 

Strateška procjena utjecaja na okoliš, objavom Izvješća o provedenoj Strateškoj procjeni na 

internetskim stranicama Županije krajem lipnja, završena je cjelokupna procedura. 
 

Osječko-baranjska županija kontinuirano održava i razvija vlastiti geoinformacijski Sustav 

strateškog upravljanja, s Web preglednikom (Geoportalom) koji osim uvida u sadržaj prostornih 

planova omogućuje dodatna pretraživanja po katastarskim česticama i zadanim uvjetima, na koje se vežu 

svi podaci iz važeće prostornoplanske dokumentacije, što u konačnici olakšava rad ovlaštenim osobama 

koje izrađuju dokumentaciju potrebnu za ishođenje akata za gradnju, služi kao informacija građanima 

te podiže kakvoću rada službenika upravnih odjela. Tijekom promatranog razdoblja obavljani su 

poslovi na održavanju sustava i stvaranju preduvjeta za njegov daljnji razvoj, te je sustav dopunjen 

prostornim planovima nižeg reda, što je posebno značajno za rad na izdavanju različitih mišljenja, 

potvrda ili suglasnosti za potrebe izdavanja dozvola za gospodarenje otpadom, te za pripremu sustava 

eNekretnina što je od siječnja 2016. godine u nadležnosti ovog Upravnog odjela. Osim toga, ovaj 

sustav će više koristiti Upravnom odjelu za prostorno uređenje i gradnju, koji izdaje dozvole u skladu 

sa Zakonom o prostornom uređenju i Zakonom o gradnji. 
 

Suočavajući se s izazovom kako osigurati što brži oporavak gospodarstva, te povratak 

nezaposlenih na posao, posebice u okolnostima kada se svake godine pojavljuje desetak potpuno novih 

zanimanja, Osječko-baranjska županije je tijekom 2011. godine aktivno sudjelovala u utemeljenju 

Lokalnog partnerstva za zapošljavanje. U izvještajnom razdoblju nastavljene su aktivnosti vezane 

uz provedbu Strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2020., a sukladno 

Akcijskom planu provedbe strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-baranjske županije 2020. i 

Komunikacijskoj strategiji provedbe i praćenja strategije razvoja ljudskih potencijala Osječko-

baranjske županije 2020. 
 

Pri sagledavanju razvojnih mogućnosti i pripremi dokumenata kojima se to izražava, ipak 

valja imati na umu da, ne samo svakom razvoju, već i sigurnosti života stanovnika i normalnog 

funkcioniranja gospodarskih i drugih subjekata na području Županije proturječi stanje miniranosti 

područja. Na dan 1. siječnja 2016. godine ukupno minski sumnjivo područje Osječko-baranjske 
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županije iznosilo je 62,7 km². Stoga je razminiranje, nesporno, i nadalje prvi razvojni prioritet ove 

Županije. Županija na čijem području postoje minski sumnjiva područja i/ili građevine ovlaštena je od 

tijela državne vlasti te pravnih i fizičkih osoba na njenom području prikupljati podatke o minski 

sumnjivim područjima i/ili građevinama te na temelju prikupljenih podataka u suradnji s HCR-om, 

predložiti prioritete humanitarnog razminiranja. Osječko-baranjska županija prikuplja i obrađuje 

podatke primljene od jedinica lokalne samouprave, te dostavlja Hrvatskom centru za razminiranje 

tablični prikaz razvrstanih minski sumnjivih površina Županije prema kriterijima, kao i karte minsko 

sumnjivih područja na kojima su označena navedena područja. Tablični prikaz je osnova za daljnje 

godišnje i trogodišnje planiranje humanitarnog razminiranja, kao i za moguće izmjene važećeg 

godišnjeg plana Hrvatskog centra za razminiranje. 

 

 

2. PRIPREMA I PROVOĐENJE RAZVOJNIH PROJEKATA 

S MEĐUNARODNOM KOMPONENTOM 
 

Imajući u vidu značenje činjenice da je povlačenje sredstava iz domaćih razvojnih fondova i 

fondova Europske unije moguće po točno utvrđenoj metodologiji, Županija je ulagala značajne napore 

u vlastito osposobljavanje za izvršenje ovih poslova. Njih poglavito nose Regionalna razvojna 

agencija Slavonije i Baranje, kao zajedničko trgovačko društvo u suvlasništvu s Gradom Osijekom, 

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, uz 

sudjelovanje drugih županijskih upravnih tijela. 
 

Aktivnosti spomenutih nositelja projektnih aktivnosti kretale su se u tri osnovna pravca: 

- sudjelovanje u provedbi programa, objavi natječaja i aktivnostima animiranja potencijalnih 

prijavitelja, 

- direktno sudjelovanje Osječko-baranjske županije u prijavljivanju projekata na natječaje i 

- pomoć subjektima s područja Osječko-baranjske županije u prijavi projekata na natječaje. 
 

Osposobljenost nositelja pripreme i izvođenja prihvaćenih projekata ključni je preduvjet 

uspjeha ovoga posla. Stoga su zaposlenici županijskih tijela prolazili oblike edukacije na državnoj 

razini, da bi kao predavači širili to znanje na organiziranim radionicama za nositelje projekata. U tom 

sklopu, uz suradnju nadležnih upravnih tijela Županije i Regionalne razvojne agencije Slavonije i 

Baranje, na Ekonomskom fakultetu u Osijeku nastavljeni su stručni studiji "Upravljanje projektnim 

ciklusom", "Javna nabava" i "CB - Analiza troškova i koristi investicijskih projekata". U suradnji s 

Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje nastavljen je na Pučkom otvorenom učilištu 

program za usavršavanje projekt menadžera. Informacijski centar Europe Direct Osijek koji djeluje u 

sklopu Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje realizirao je aktivnosti planirane za prvih 6 

mjeseci 2016. godine. 
 

U programskoj liniji prekogranične suradnje Osječko-baranjska županija aktivno je 

uključena u sve aktivnosti koje se odnose na prekograničnu suradnju s Republikom Mađarskom i 

Republikom Srbijom, prije svega, sudjelujući u radu zajedničkog nadzornog odbora čija je funkcija 

odobravanje projekata i odobravanje raspisa natječaja, a potom i u pripremi i podnošenju prijedloga 

projekata. Tijekom predmetnog razdoblja otvoreni su prvi pozivi za prekograničnu suradnju s 

Mađarskom i sa Srbijom. Objava rezultata ovih natječaja predviđena je za početak 2017. godine. 
 

Tijekom ovoga izvještajnog razdoblja objavljeni su pozivi za prijavu projekata u sklopu 

INTERREG V-A Program suradnje Mađarska-Hrvatska 2014.-2020. i INTERREG IPA Program 

suradnje Hrvatska-Srbija 20144.-2020. U postupku prijave na objavljeni poziv INTERREG IPA 

Program suradnje Hrvatska-Srbija 20144.-2020. Župan je prihvatio da Županija bude nositelj s 

hrvatske strane Projekta pod nazivom "Networking of beekeepers and increasing standards in the 

production of new bee products with the aim of cross-border economic development, Acronima  

"PANNONIAN BEE 2": Također je prihvatio da Županije bude partner Prehrambeno-tehnološkom 

fakultet u Osijeku u Projektu ”Cross border network for dana base creating in food safety of wheat 

based products”, Acronima  "FRIENDLYWHEAT", te Regionalnoj razvojnoj agenciji u Projektu 

"Central Danube Tour". 
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Budući da je Projekt "Panonian bee" završio 13. prosinca 2014. godine u ovom izvještajnom 

razdoblju Župan je nastavio s provedbom potrebnih aktivnosti vezane uz održivost Projekta, te je 

osigurao potrebna financijska sredstva za  nastavak rada SMS vaga, a koje su postavljenje na području 

Županije u sklopu provedbe projektnih aktivnosti. 

 

Tijekom izvještajnog razdoblja nastavljena je provedba projekta "Unaprjeđenje kvalitete i 

primjena HKO-a u preddiplomskim sveučilišnim studijima poljoprivrede", za koji je Župan s 

Poljoprivrednim fakultetom u Osijeku kao nositeljem i sa Sveučilištem u Zagrebu, Agronomskim 

fakultetom, Hrvatskom gospodarskom komorom, Vukovarsko-srijemskom županijom, Hrvatskim 

zavodom za zapošljavanje, Područni ured Osijek, Hrvatskim agronomskim društvom iz Zagreba i 

Hrvatskim agroekonomskim društvom iz Zagreba kao partnerima sklopio Sporazum o partnerstvu u 

provedbi projekta u okviru instrumenta Poziva na dostavu projektnih prijedloga za unapređivanje 

kvalitete u visokom obrazovanju uz primjenu Hrvatskog kvalifikacijskog okvira HR.3.1.15, kojeg kao 

nositelj projektnih aktivnosti i potpisnik Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji su 

financirani iz Europskog socijalnog fonda u sklopu programa Razvoj ljudskih potencijala 2007.-2013. 

HR.3.1.15-0009 provodi Poljoprivredni fakultet u Osijek. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva 

iznosi 2.676.097,88 kuna, odnosno 95% prihvatljivih troškova. Vrijeme trajanja Projekta je 15 

mjeseci. Aktivnosti partnera u projektu odnose se na aktivno sudjelovanje u projektu kroz šest 

radionica o Hrvatskom kvalifikacijskom okviru kojima bi se trebali definirati standardi zanimanja i 

kvalifikacija za preddiplomski sveučilišni studiji poljoprivrede, kao i konzultativnu pomoć kod 

definiranja anketa o istraživanju poslodavaca i studenata, te mogućnosti ustupanja pojedinih analiza 

oko postojećih potreba za pojedinim zanimanjima u gospodarstvu. 

 

Nastavljajući s ispunjenjem obveza preuzetih Ugovorom o provedbi Projekta Wine Tour 

Župan je u ovom izvještajnom razdoblju poduzimao različite aktivnosti u cilju njegove održivosti i 

promocije. Temeljni cilj Projekta Wine Tour jest unapređenje i razvoj vinskog turizma na području 

Osječko-baranjske županije, stoga su sve poduzete aktivnosti bile usmjerene u realizaciju navedenog 

cilja. 

 

U prethodnom izvještajnom razdoblju završen je Projekt "Modernizacija krune nasipa i 

označavanje biciklističkih staza za potrebe razvoja biciklističkog turizma"- acronim BICBC. U cilju 

nastavka aktivnosti vezanih uz razvoj biciklističkog turizma, kao i održivosti navedenog Projekta, 

prikupljeni su podaci o postojećim, kao i planiranim projektima vezanim uz razvoj biciklističkog 

turizma i njihova poveznica s Projektom BICBC. 

 

Sporazumom o dodjeli tehničke pomoći za projektnu ideju "Regionalni distribucijski centar 

voća i povrća" koji je Župan 22. travnja 2014. godine potpisao s Ministarstvom regionalnog razvoja i 

fondova EU, Županiji je odobrena tehnička pomoć za pripremu projektne ideje "Regionalni 

distribucijski centar voća i povrća" u projektni prijedlog koji će se prijaviti na natječaje prihvatljive za 

financiranje njegove izgradnje. Izgradnja navedenog važnog infrastrukturnog objekta za 

poljoprivrednu proizvodnju planirana je na jednoj od slobodnih lokacija unutar prostora Slobodne 

zone u Osijeku. U ovom izvještajnom razdoblju Župan je nastavio s aktivnostima na daljnjoj 

realizaciji ove projektne ideje, a čiji nositelj bi trebala biti tvrtka ULO hladnjača d.o.o. Osijek koja je u 

suvlasništvu Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka. Budući da u prethodnom izvještajnom 

razdoblju Gradonačelnik Grada Osijek nije prihvatio prijedlog za povećanje temeljnog kapitala 

navedenog trgovačkog društva,  nego je dostavio prijedlog za prijenosom 50-postotnog udjela u ULO 

hladnjači s Grada Osijeka na Županiju. U ovom izvještajnom razdoblju, dana 9. veljače 2016. godine 

Župan je uputio dopis gradonačelniku kojim prihvaća dostavljeni prijedlog, ali ukazuje na problem 

povrata komunalnog doprinosa koji nije u cijelosti vraćen ULO hladnjači d.o.o. Nakon niza održanih 

sastanaka i usuglašavanja stavova oko povećanja temeljnog kapitala ULO hladnjače d.o.o. Osijek, 

dana 20. svibnja 2016. godine Župan je ponovo uputio dopis Gradu Osijeku, Gradonačelniku, u kojem 

je, sukladno prethodnim razgovorima vezanih za aktivnosti oko provedbe povećanja temeljnog 

kapitala navedenog trgovačkog društva, dostavio prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora o 

osnivanju ULO HLADNJAČA d.o.o. Osijek. 
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Postupajući prema navedenom, Gradonačelnik i Župan u istovjetnom tekstu pripremili su  

Prijedloge Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o izmjenama Društvenog ugovora 

ULO Hladnjače d.o.o. Osijek i uputili predstavničkim tijelima u čijoj je nadležnosti donošenje 

navedenog akta. Međutim Gradsko vijeće Grada Osijeka na svojoj sjednici održanoj 27. lipnja 2016. 

godine, s dnevnog reda skinulo je Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na prijedlog Odluke o 

izmjenama Društvenog ugovora ULO Hladnjača d.o.o. Osijek. 

 

Nastavno na uspješno provedeni Projekt "Učimo zajedno" - osiguravanje pomoćnika 

učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama Osječko-baranjske 

županije, tijekom 2015. godine započet je projekt osiguravanja pomoćnika u nastavi djeci s 

teškoćama u razvoju "Učimo zajedno 2" podrobnije prikazan u odjeljku školstva. 
 

U 2015. godini izvršeno je razminiranje površina koja su bile obuhvaćene idejnim projektom 

oznake PPR-OBDMI-015-02-15, površine 476.217 m2 na području općina Darda, Jagodnjak, 

Petrijevci, Petlovac i gradova Valpova i Donjeg Miholjca vrijednosti od gotovo 1,9 milijuna kuna (s 

PDV-om), što je je financirano od EU (85%) i RH (15%). U cilju razminiranja preostalih 

poljoprivrednih površina "Osječko-baranjska županija prijavila je projekt "Razminiranje preostalih 

poljoprivrednih površina na području Osječko-baranjske županije" na Natječaj za podnošenje zahtjeva 

za potporu iz Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) za dodjelu potpore za 

"Razminiranje poljoprivrednog zemljišta" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014.-2020. Projekt će se provoditi na području Općina Darda i Šodolovci, oznake projekta: 

PR-OBŠOD-128-12-15, veličine  912.748 m². 
 

Podrobniji podaci o pripremi i izvođenju razvojnih projekata navode se u posebnoj informaciji 

o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u programima Europske unije. 
 

I u ovom razdoblju nastavljene su aktivnosti vezane uz kreditnu liniju "Pomoć u realizaciji 

projekata iz IPA programa", koja je ustanovljena u funkciji pripreme Republike Hrvatske za članstvo 

u Europskoj uniji i korištenje Strukturnih fondova. Kako je IPA razdoblje završeno, u predmetnom 

razdoblju nisu se zaprimali novi zahtjevi već je samo nastavljena pomoć za već odobrene projekte. 

 

 

3. POTICANJE PODUZETNIŠTVA 
 

U okviru Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, 

Županija će tijekom 2016. godine provoditi programe kreditiranje poduzetnika, informiranje i 

obrazovne aktivnosti, savjetovanje poduzetnika, poticanje pokretanja, razvoja i unaprjeđenja 

poslovanja, poticanje promotivnih aktivnosti, razvoj i primjena inovacija i novih proizvoda, poticanje 

razvoja poduzetničkih zona i inkubatora, poticanje zapošljavanja, najbolja poduzetnička ideja, 

poticanje klastera te suradnja s institucijama poduzetničke podrške. 
 

 Nastupi na sajmovima, posebice onim inozemnim, iziskuju značajna financijska sredstva, pa 

poduzetnici vrlo često nisu u mogućnosti samostalno podmiriti sve troškove takvih aktivnosti - 

plaćanje zakupa i uređenja prostora, troškove transporta robe, troškove izrade propagandnog 

materijala i dr. Tijekom izvještajnog razdoblja iz proračuna Županije odobrena su bespovratna 

sredstva u iznosu od 62.500,00 kuna za sufinanciranje nastupa na sajmovima, festivalima, smotrama, 

natjecanjima i drugim manifestacijama. Izdvojenim sredstvima Županija je omogućila poduzetnicima 

s područja Županije ne samo nastupanje na  sajmovima i manifestacijama, nego je i podigla kvalitetu i 

učinkovitost samog izlaganja i opremanja izložbenog prostora. 

 

3.1. Poduzetničke zone i nova ulaganja 
 

Izgradnjom poduzetničkih zona na području Županije, Županija, općine i gradovi žele 

potaknuti razvoj gospodarstva na svom području, riješiti prostorne probleme poduzetnika i poticati 

buduće poduzetnike na ulaganje. Osnivanjem poduzetničkih zona i proširenjem aktivnosti u 

postojećim, na dugoročan se način pomaže poduzetnicima u rješavanju problema prostora, odnosno 
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stvaranju uvjeta za nesmetani rad, korištenje zajedničke infrastrukture i povezivanje poduzetnika 

smještenih na istom prostoru. Skupština Osječko-baranjske županije je 27. veljače 2013. godine 

donijela Plan razvoja poduzetničkih zona na području Osječko-baranjske županije za razdoblje od 

2013. godine do 2017. godine. 

 

U izvještajnom razdoblju Županija je kroz različite aktivnosti i projekte, promovirala 

poduzetničke zone kao i mogućnosti poslovanja u njima ("Razvoj investicijskog okruženja", 

"Poduzetnička zona", i dr.). 

 

U okviru web portala www.obz-invest.hr ažuriraju se podaci o poduzetničkim zonama, te su 

svi važniji podaci za Županiju, razvrstani u nekoliko ključnih kategorija. Ovi podaci služe svim 

zainteresiranim potencijalnim investitorima kao vodič prilikom otvaranja mogućnosti ulaganja u 

različite sektore važne za gospodarski prosperitet Županije. Ovakvim pristupom nastoji se privući što 

je moguće više domaćih i stranih ulaganja u Županiju, omogućiti otvorenost Županije prema 

međunarodnom tržištu, kao i osigurati što jednostavniji i brži pristup svim važnim podacima za sve 

potencijalne ulagače. 

 

3.2. Kreditiranje poduzetnika 
 

Osječko-baranjska županija izdvaja značajna financijska sredstva iz svog proračuna za 

subvenciju kamata za poduzetničke kredite. Namjera je Županije ovakvim kreditnim linijama dati 

snažan poticaj gospodarstvu, pomažući na taj način napore malih i srednjih poduzeća da postignu 

konkurentnost na domaćem i stranim tržištima, ali i omogućiti kreditiranje poduzetnika početnika. 

Očekivani rezultati ovakvih investicija su osnivanje novih poslovnih subjekata, zapošljavanje, 

samozapošljavanje, te očuvanje postojećih radnih mjesta, uvođenje novih tehnologija u poslovanje, 

povećanje izvoza i svekoliki gospodarski i socijalni napredak. 

 

U izvještajnom razdoblju Županija je nastavila sa subvencioniranjem kamate na poduzetničke 

kredite putem sljedećih projekata: 

- Projekt "Lokalni projekti razvoja - Poduzetnik" za 2004. godinu, 

- Projekt "Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva" za 2009. godinu, 

- Program "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" i 

- Projekt "Kreditiranje obrtnih sredstava". 

 

Kamatu na poduzetničke kredite navedenih kreditnih linija osim Županije, subvencioniraju i 

Ministarstvo poduzetništva i obrta, Ministarstvo branitelja i jedinice lokalne samouprave (Grad Beli 

Manastir, Grad Đakovo, Grad Osijek, i Grad Valpovo, Općina Bilje i Općina Erdut) s područja 

Županije. Županija je u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine za subvenciju kamate na 

poduzetničke kredite iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu isplatila oko 

570.000,00 kuna. 

 

 Prema Programu "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do konkurentnosti" 

ukupan kreditni potencijal iznosi 27.000.000,00 kuna i to za kupnju, izgradnju, uređenje ili proširenje 

gospodarskih objekata (stanovi isključeni), kupnju nove opreme ili novog dijela opreme i obrtna 

sredstva. U promatranom razdoblju Povjerenstvo za provedbu postupka javnog natječaja za 

kreditiranje poduzetnika iz Programa "Kreditom do uspjeha 2014.", Mjera 1. "Kreditom do 

konkurentnosti" pozitivno je ocijenilo sedam kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu 8.641.550,00 kuna, 

od čega su u banci odobrena dva kreditna zahtjeva u iznosu 1.500.000,00 kuna, dok su ostali kreditni 

zahtjevi u obradi. 

 

 Osječko-baranjska županija je 25. veljače 2016. godine s 11 poslovnih banaka zaključila 

ugovore o provedbi projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava", a 27. veljače 2016. godine u Glasu 

Slavonije i na svojim internetskim stranicama objavljen je Javni natječaj za kreditiranje poduzetnika iz 

projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava". Navedenim projektom predviđen je kreditni potencijal u 

iznosu od 20.000.000,00 kuna koji će plasirati poslovne banke iz svojih vlastitih sredstava, a Županija 
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će subvencionirati kamate na poduzetničke kredite za obrtna sredstva s dva postotna poena, na rok 

otplate kredita do četiri godine. Kreditna sredstva mogu se koristiti za financiranje tekuće likvidnosti i 

trajna obrtna sredstva. Kredit se ne može koristiti za refinanciranje, odnosno zatvaranje obveza prema 

bankama. Korisnici sredstava subvencije kamata na poduzetničke kredite su mikro, mali i srednji 

subjekti malog gospodarstva i to: društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s 

ograničenom odgovornošću, obrti i zadruge sa sjedištem, odnosno prebivalištem na području Županije. 

Uz Županiju u dodatno subvencioniranje kamate na poduzetničke kredite iz projekta "Kreditiranje 

obrtnih sredstava", uključilo se osam jedinica lokalne samouprave (gradovi: Beli Manastir, Belišće, 

Đakovo, Našice i Osijek te općine: Bilje, Erdut i Kneževi Vinogradi) s kojima je 11. svibnja 2016. 

godine Županija zaključila sporazume o subvencioniranju kamata na poduzetničke kredite. 

 

 U promatranom razdoblju Povjerenstvo za provedbu projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava" 

pozitivno je ocijenilo 78 kreditnih zahtjeva u ukupnom iznosu 13.040.000,00 kuna, od čega su u banci 

odobrena 56 kreditna zahtjeva u iznosu 8.940.000,00 kuna, dok su ostali kreditni zahtjevi u obradi. 

 

3.3. Poticanje zapošljavanja 
 

Konkurentski položaj određene nacionalne ili lokalne ekonomije ovisi prvenstveno o kvaliteti 

raspoloživih ljudskih resursa. Korištenje tih resursa i ulaganje u njihovu kvalitetu glavni su čimbenici 

gospodarskog i socijalnog napretka. Ulaganjem u obrazovanje omogućava se stjecanje novih znanja i 

vještina potrebnih za otvaranje novih radnih mjesta. 

 

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

postupni gubitak znanja i vještina stečenih radom ili obrazovanjem, gubitak motivacije i aktiviteta, te 

gubitak bilo kakve veze s tržištem rada. Takve karakteristike dugotrajno nezaposlene osobe nisu 

prihvatljive na tržištu rada. Iz svih navedenih razloga Županija je osmislila projekt ECDL edukacije 

nezaposlenih osoba. Ova edukacija je izabrana s obzirom da nema gotovo niti jednog radnog mjesta sa 

srednjom stručnom spremom gdje kao preduvjet nije navedeno poznavanje rada na osobnom računalu, 

a opća informatička pismenost populacije nezaposlenih osoba kojima je ovaj projekt namijenjen, vrlo 

je loša. 

 

Prekvalifikacijom za deficitarna zanimanja odgovara se na potrebe tržišta odnosno 

poduzetnika za određenom radnom snagom. Raspoloživost radne snage s primjerenim znanjima i 

vještinama djeluje i na privlačenje domaćih i stranih ulagača. Županija je do sada financirala projekte 

stjecanja dodatnih znanja za deficitarna zanimanja za zidare, tesare, keramičare, montere suhe gradnje, 

zavarivače, rukovatelje CNC strojevima, projektante računalnih mreža i cvjećare. 

 

Marginalizirane skupine, posebno osobe s invaliditetom, dugotrajno nezaposlene osobe te 

žrtve obiteljskog nasilja u nepovoljnom su položaju na tržištu rada i teško pronalaze zaposlenje. 

Upravo stoga, Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije pokrenuo 

je projekt stručnog osposobljavanje za zanimanje "Izrađivač tradicijskih predmeta", usmjeren upravo 

prema marginaliziranim skupinama. Osim stvaranja pretpostavki za zapošljavanje marginaliziranih 

skupina te terapijskih i radno okupacijskih učinaka, projekt ima za cilj i očuvanje i njegovanje 

tradicijske baštine. 

 

 

4. POLJOPRIVREDA I RURALNI RAZVOJ 

 

4.1. Aktivnosti  u provedbi Programa ruralnog razvoja 

 
Zbog važnosti Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 2014. - 2020. godine, Župan 

se i u ovom izvještajnom razdoblju nastavio aktivno uključivati u predstavljanje mjera iz Programa. 
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S ciljem informiranja poljoprivrednih gospodarstava o aktivnostima Osječko-baranjske 

županije na različitim manifestacijama, a koje imaju za cilj informiranje i promicanje mjera iz 

Programa Ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. godine Župan je u 

razdoblju izvještavanja s tvrtkom "Katava" d.o.o. zaključio Ugovor o objavi prigodnih tekstova u 

specijaliziranom časopisu "Nova Zemlja". 

 

4.2. Aktivnosti uređenja poljoprivrednog zemljišta 
 

Na području Osječko-baranjske županije nalazi se skoro 20% od ukupne površine 

poljoprivrednog zemljišta u Republici Hrvatskoj. U procesu otklanjanja postojećih prepreka vezanih 

uz raspolaganje poljoprivrednim zemljištem u vlasništvu države Županija već godinama ulaže 

značajne napore u sređivanju imovinsko-pravnog stanja i uređenje zemljišnih parcela namijenjenih 

poljoprivredi. U tom kontekstu nastavljena je politika sufinanciranja geodetsko-katastarske izmjere 

poljoprivrednog zemljišta, provedba Nacionalnog programa navodnjavanja i gospodarenja 

poljoprivrednim zemljištem i vodama na području Županije, te provedbe drugih razvojnih  projekata u 

poljoprivredi. 

 

U cilju nastavka provedbe geodetsko-katastarske izmjere na području Osječko-baranjske 

županije i stvaranja potrebnih preduvjeta za sređivanje zemljišno knjižnog stanja i provedbe programa 

raspolaganja državnim poljoprivrednim zemljištem, Župan je u izvještajnom razdoblju potpisao II. 

Aneks Sporazumu o sufinanciranju Programa državne izmjere i katastra nekretnina u svrhu izrade 

katastra nekretnina na području Općine Marijanci i Ugovor o javnim uslugama katastarske izmjere na 

području Općine Marijanci za katastarsku općinu Kunišinci s kojim je počela katastarska izmjena na 

površini od 1409 ha. 

 

Provedba Nacionalnog projekta navodnjavanja i gospodarenja poljoprivrednim 

zemljištem i vodama (NAPNAV) na području Osječko-baranjske županije, koja se već nekoliko 

godina uspješno provodi u suradnji s Hrvatskim vodama nastavljena je i u drugoj polovici 2015. 

godine. Hrvatske vode sufinanciraju izradu projektne dokumentacije temeljem godišnjih ugovora, tako 

je u prethodnom izvještajnom razdoblju Župan potpisao nekoliko ugovora o sufinanciranju projektne 

dokumentacije za pojedine sustave navodnjavana. Projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja 

koji su veći od 200 ha, Hrvatske vode sufinanciraju s 80% sredstava, Županija osigurava preostalih 

20% sredstava, dok za projektnu dokumentaciju za sustave navodnjavanja koji su manji od 200 ha, 

Hrvatske vode osiguravaju 50% sredstava, dok drugih 50% sredstava osigurava Županija. 

 

Budući da Hrvatske vode sufinanciraju izradu projektne dokumentacije temeljem godišnjih 

ugovora, u ovom izvještajnom razdoblju Župan je 16. ožujka 2016. godine s Hrvatskim vodama 

zaključio Ugovor o sufinanciranju projektne dokumentacije na području Osječko-baranjske županije, 

program izrade projektne dokumentacije za sustave navodnjavanja na području Osječko-baranjske 

županije ukupne vrijednosti 320.000,00 kuna. Nakon donošenja Državnog proračuna Republike 

Hrvatske za 2016. godinu, Hrvatske vode su dostavile Županu Prvi dodatak navedenom Ugovoru o 

sufinanciranju prema kojem ukupni iznos sufinanciranja projektne dokumentacije u 2016. godini iznos 

3.778.412,62 kune, a prema njemu je Županija u obvezi osigurati iznos od 778.412,62 kune, a hrvatske 

vode iznos od 3.000.000,00 kuna. Župan je navedeni dodatak Ugovoru potpisao 1. lipnja 2016. 

godine. 

 

Također je Župan zaključio i Ugovor o izmjenama i dopunama Idejnog i Glavnog projekta SN 

Poljoprivredni institut Osijek. Prvi i Drugi dodatak Ugovoru o izradi detaljne projektne dokumentacije 

Sustava navodnjavanja Dalj, te Prvi dodatak ugovoru o komisijskom vođenju projekta program izrade 

projektne dokumentacije Sustava navodnjena Dalj. 

 

Postupajući u skladu sa Sporazumom o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava 

navodnjavanja Baranja, Župan je 16. ožujka 2016. godine zaključio s Hrvatskim vodama Ugovor o 

sufinanciranju programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja za 2016. godinu, a prema kojem je 

obveza Županije u sufinanciranju izgradnje ovoga sustava navodnjavanja iznosila 471.000,00 kuna. 
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Tijekom ovog izvještajnog razdoblja nastavljene su aktivnosti na pripremi potrebnih 

dokumenata za ishođenje potvrda glavnog projekta, odnosno građevinskih dozvola za pojedine sustave 

navodnjavanja. 

 

4.3. Politika poticaja razvoja poljoprivrede 
 

Budući da su se postojeće potpore u poljoprivredi sukladno Odluci o poticanju poljoprivrede i 

ruralnog razvoja na području Osječko-baranjske županije u razdoblju od 2013. do 2015. godine 

("Županijski glasnik" broj 4/11., 4/12. i 7/13.)  mogle odobravati samo do 31. prosinca 2015. godine, 

potrebno je bilo utvrditi  nove državne potpore koje će se primjenjuje od 1. siječnja 2016. godine. 

Nove državne potpore moraju biti usklađene s pravilima o državnim potporama i smiju se odobravati 

tek nakon dobivenog pozitivnog mišljenja nadležnog tijela, odnosno Ministarstva poljoprivrede i 

Europske komisije. Postupajući u skladu s odredbama Zakona o poljoprivredi ("Narodne novine" broj 

30/15.) koje uređuju državne potpore, a koje moraju biti usklađene i s pravilima Europske unije o 

državnim potporama, pripremljene su mjere potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju. U ovom 

izvještajnom razdoblju Župan je sukladno odredbama Zakona o pristupu informacijama, utvrdio Nacrt 

Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske županije za 

razdoblje 2016. - 2020. godine za javnu objavu radi pribavljanja mišljenja, prijedloga i primjedbi 

javnosti. 

 

Također, radi stvaranja pretpostavki za provedbu Mjere 07 "Temeljne usluge i obnova sela u 

ruralnim područjima" iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. te 

ostvarivanja ciljeva iz Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi na razvoj infrastrukturnih 

sustava, razvoj ruralnog prostora i kontinentalnog turizma, kako bi se unaprijedila kvaliteta života u 

ruralnom prostoru i stvorili uvjeti za ostanak stanovništva u tim prostorima, a na temelju Odluke o 

potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike 

Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. koju je donijela Skupština Osječko-baranjske županije, Župan je 

Župan je tijekom ovoga izvještajnog razdoblja dodijelio potpore iz Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020. u ukupnom iznosu od 1.098.550,01 kunu. 

 

U skladu s navedenim, Župan je 13. lipnja 2016. godine zaključio Ugovore o sufinanciranju 

projektne dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za 

razdoblje 2014. - 2020. s 3 grada, Belišće, Donji Miholjac i Valpovo, te s 5 općina Draž, Drenje, 

Ernestinovo, Feričanci i Viljevo,  za ukupno 12 projekata, od kojih je 6 za prihvatljivo ulaganje u 

podmjeri 7.4. i 6 za prihvatljivo ulaganje u podmjeri 7.2. operacija 7.2.2.. 

 

Prateći teško stanje u sektoru mljekarstva, Župan je 17. ožujka 2016. godine održao radni 

sastanak s čelnicima pet slavonskih županija i predstavnicima udruge Život, Saveza uzgajivača 

Holstein goveda, Hrvatske poljoprivredne agencije, Saveza uzgajivača simentalskog goveda te 

tvrtkama Krnjak iz Donjeg Miholjca, odnosno proizvođačima mlijeka iz cijele Slavonije i Baranje. 

 

4.4. Zaštita poljoprivredne proizvodnje 
 

Župan je vodio brigu i o zaštiti poljoprivrede od šteta nastalih uslijed elementarnih 

nepogoda. Sagledavajući trenutno stanje i opseg posljedica nastalih djelovanjem nepovoljnih 

vremenskih uvjeta - mraz koji je zabilježen uslijed niske temperature zraka na području Osječko-

baranjske županije što je izazvalo štete na povrtnim, voćarskim, vinogradarskim kulturama, 

industrijskom bilju i ratarskim kulturama na području gradova Donji Miholjac, Đakovo i Našice te 

općine Bizovac, Čepin, Draž, Đurđenovac, Gorjani, Levanjska Varoš, Petlovac, Petrijevci, Popovac, 

Satnica Đakovačka, Semeljci, Trnava, Viškovci, Vladislavci i Vuka,  a s obzirom na razmjer nastalih 

šteta koje su prouzročile znatnije poremećaje u mjeri koja prelazi normalnu sposobnost jedinica 

lokalne samouprave da je same otklone bez pomoći, Župan je dana 6. svibnja 2016. godine proglasio 

stanje elementarne nepogode na području navedenih jedinica lokalne samouprave. 
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U ovom izvještajnom razdoblju Župan je s Ministarstvom gospodarstva zaključio dodatak 

Ugovoru o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije za financiranje 

izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj. Također je 

sukladno navedenom Ugovoru s Gradom Đakovom te općinama Levanjska Varoš i Đurđenovac 

potpisala dodatak Sporazumu o provedbi financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije 

za financiranje izvanrednih mjera za sanaciju šteta od elementarnih nepogoda u Republici Hrvatskoj. 

Tijekom ovoga izvještajnog razdoblja Županiji su doznačena sredstva u ukupnom iznosu od 50.050,79 

kuna za izvršenje financijskog doprinosa iz Fonda solidarnosti Europske unije.  Navedena financijska 

sredstva Župan će sukladno izvješću o izvršenju financijskog doprinosa ispatiti navedenim jedinicama 

lokalne samouprave. 

 

 

5. TURIZAM 
 

Jedna od značajnih mjera u ostvarivanju strateškog cilja razvoj konkurentnog gospodarstva 

Županije je razvoj kontinentalnog turizma, posebno razvoj turizma u ruralnom prostoru Županije. 

Kontinentalni turizam postaje sve značajniji dio turističke ponude ne samo Županije, nego i cijele 

Republike Hrvatske, stoga Osječko-baranjska županija znatne napore ulaže u proširenje i 

predstavljanje svoje turističke ponude. U našoj Županiji postoje sve pretpostavke za sustavni razvitak 

ruralnog turizma, a što je značajan pokretač ekonomskog razvoja. Ruralni turizam postao je 

najprepoznatljiviji posebni oblik turističkih usluga kojemu se u Slavoniji i Baranji daje veliki značaj 

poglavito zbog kompleksnosti usluga i razvoja ruralnih područja. Važnost ruralnog turizma, prije 

svega, ogleda su u vrlo važnoj interakciji poljoprivredne proizvodnje, proizvodnje tradicionalnih 

proizvoda, tradicijske gastronomije i turističkih usluga, kao i predstavljanja tradicije i kulturne baštine, 

jednom riječju korištenju već postojećih resursa. Razvoj ruralnog turizma bazira se na održivom 

razvoju. 
 

U prethodnom izvještajnom razdoblju Župan je Ministarstvu turizma dostavio Prijavu za 

dodjelu bespovratnih sredstava temeljem programa, a vezano uz sufinanciranje izrade Master plana 

turizma Osječko-baranjske županije. Ministar turizma je u lipnju 2015. godine donio Odluku o 

odabiru projekata i dodjeli bespovratnih sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 

2014. godini, iz koje je bilo vidljivo da je Osječko-baranjskoj županiji odobren iznos od 200.000,00 

kuna za Master plan turizma Osječko-baranjske županije. U prethodnom izvještajnom razdoblju  

župan je s Ministarstvom turizma zaključio Ugovor br. 66/14-XIV FZT o dodjeli bespovratnih 

sredstava temeljem Programa Fonda za razvoj turizma u 2014. godini. Budući da je rok za provedbu 

cijelog projekta i dostavu izvješća Ministarstvu turizma o izradi ovoga krovnog dokumenta za razvoj 

turizma na području Županije određen u kraćem vremenu od onoga koje je potrebno, upućen je zahtjev 

Ministarstvu turizma za njegovim produljenjem. Ministarstvo turizma je prihvatilo obrazloženi zahtjev 

i Župan je 1. lipnja 2016. godine potpisao Aneks navedenom Ugovoru i rok je produljen do 31. 

listopada 2016. godine. Također u prethodnom izvještajnom razdoblju Župan zaključio i Ugovor o 

izradi Master plana turizma Osječko-baranjske županije s tvrtkom Horwath i Horwath Consulting 

Zagreb d.o.o. Zagreb. Tijekom ovoga izvještajnog razdoblja Savjet za razvoj kontinentalnog turizma, 

kao Županovo savjetodavno tijelo održalo je nekoliko radionica i sastanaka s izrađivačem Master 

plana  radi razmatranja predloženih tematskih cjelina, te davanja primjedbi i u konačnici njihovog  

prihvaćanja. Župan je kroz izvješća Savjeta za kontinentalni turizma pratio tijek izrade Master plana 

turizma Osječko-baranjske županije. 
 

U cilju unaprjeđenja i razvoja vinskog turizma na području Županije, kao i održivosti Projekta 

Wine Tour, u ovom izvještajnom razdoblju Župan je odobrio financijska sredstva Turističkoj 

zajednici Županije za rad informatora u vinotekama. Informatori se, osim rada u vinotekama, 

uključuju u organizaciju lokalnih manifestacija i promocija Osječko-baranjske županije na sajmovima 

i posebnim prezentacijama. 
 

Radi stvaranja pretpostavki za provedbu Županijske razvojne strategije u dijelu koji se odnosi 

na ostvarivanje strateškog cilja razvoja konkurentnog gospodarstva kroz razvoj ruralnog turizma, 

temeljem Odluke o potporama u ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske županije, Župan je 
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u izvještajnom razdoblju odobrio potpore za organizaciju i sudjelovanje na manifestacijama u 

ukupnom iznosu od 6.165,00 kuna, te je s dva korisnika zaključio ugovore. Za ostale mjere usmjerene 

razvoju ruralnog turizma javni pozivi će biti objavljeni u sljedećem izvještajnom razdoblju, stoga će i 

podaci o dodijeljenim potporama biti sadržani u sljedećem izvješću. 

 

Potporu promoviranju tradicijske i kulturne baštine te potencijala od značaja za razvoj turizma 

Župan je davao i sudjelujući u brojnim manifestacijama ovoga sadržaja organiziranim na lokalnim 

razinama na području Županije. Održano je niz manifestacija koje imaju za cilj promicanje tradicije i 

narodnih običaja: Vinceška-vinogorja, Đakovački bušari- Đakovo, pokladna jahanja, Kobasicijada u 

Donjem Miholjcu, Petaračke Buše-Baranjsko Petrovo Selo, Buše-Topolje, Kokošuteš-Vardarac, 

Dionizijev festival u Đakovu Proljetni vašar u Karancu, Uskrs u Osijeku i "Zekin sajam" - Osijek, 

Uskrs na Ergeli - Đakovo, Uskrs-gnijezdo s 1000 pisanica-Belišće, Uskrsni Gastro fest-Đakovo,  Na  

Nedilju bilu - Budrovci, Sajam cvijeća i seoskog turizma u Općini Erdut, Strossmayerovi dani 

Đakovo, GastroOs-Osijek, Proljetni ophod kraljica ili ljelja-Gorjani, Sajam Đakovo expo - zlatne ruke, 

Biciklijada -Đakovo, Baranjski bećarac-Općina Draž, Aljmaška ribarska noć-Aljmaš, XMTB utrka 

Stara Drava-Donji Miholjac, Ljeto Valpovačko, Kulenijada u Jagodnjaku,  Dani Dvorca Eugena 

Savojskog u Bilju, Gator fest - Zmajevac, Kneževi Vinogradi, Bizovačke ljetne večeri, Selo moje na 

brdašcu - Kuševac, Dani trešanja - Erdut, Smotra folklora -Satnica Đakovačka, Kolo na Vrbaku-

Semeljci, UFO - Urban fest Osijek, Olik-Osječko ljeto kulture-Osijek, Susreti prijateljstva-Drenje, 

Smotra folklora u Kondriću i brojne druge manifestacije, možda ne tako velike po broju posjetitelja, 

ali vrlo značajne za ruralni prostor koje uvelike doprinose sveukupnoj turističkoj ponudi Osječko-

baranjske županije. Također je u ovom izvještajnom razdoblju Župan nazočio 2. Forumu obiteljskog 

smještajnog i kulturnog turizma koji je održan 19. veljače 2016. godine u beljskoj Vinariji u Kneževim 

Vinogradima, na kojoj je istaknuo da je turizam jedna od strateških odrednica razvoja Osječko-

baranjske županije. 

 

 U cilju promocije Županije kao turističke destinacije i svih turističkih potencijala na području 

Županije, Župan je prihvatio pokroviteljstvo nad startom prve etape biciklističke utrke TOUR OF 

CROATIA 2016. godine, a koja je održana 19. travnja 2016. godine u Osijeku. Medijsko praćenje ove 

cijele utrke, a posebno starta prve etape, stvorilo je mogućnost predstavljanja naših turističkih 

potencijala na nekoliko kontinenata. Na ovoj biciklističkoj utrci sudjelovao je veliki broj međunarodno 

priznatih ekipa i svjetski poznatih natjecatelja. Prva etapa se vozila od Osijeka do Varaždina u dužini 

od 235 km. 

 

U izvještajnom razdoblju Župan je s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije 

zaključio Sporazum o suradnji na organizaciji manifestacije 8. Dani vina, turizma i cikloturizma 

Osječko-baranjske županije. Navedena manifestacija održala se od 9. travnja do 17. lipnja 2016. 

godine na području četiri vinogorja, Đakovačkom, Baranjskom, Feričanačkom i Erdutskom. Uz 

obilaske vinogorja i vinskih cesta, u Osijeku, Đakovu, Belom Manastiru, Našicama, Dalju, Belišću i 

Valpovu održale su se Wine Tour večeri na kojima su bile izložbe i degustacije vina s područja sva 

četiri vinogorja. Posjetitelji su mogli uživati  osim u enološkoj i u bogatoj gastronomskoj ponudi, jazz 

glazbi i drugim sadržajima. U sklopu manifestacije Dani vina i turizma održava se i ocjenjivanje vina s 

područja Osječko-baranjske županije. Dodjela diploma najbolje ocijenjenim vinarima održana je u 

Muzeju Slavonije u Tvrđi,  5. svibnja 2016. godine. Temeljem rezultata ocjenjivanja dodijeljene su i 

tri "Zlatna dukata" za najbolje ocijenjena vina Osječko-baranjske županije i to za: 

1. Sauvignon blanc, Vinarija Iiuris d.o.o., Erdut s ukupno 93 boda 

2. Cabernet sauvignon, Osilovac d.o.o., Feričanci s ukupno 92 boda 

3. Traminac, ledena berba, Misna vina d.o.o., Trnava s ukupno 92 boda. 

 

U ovom izvještajnom razdoblju Župan je primio sve dobitnike nagrada pod nazivom 

"Suncokret ruralnog turizma" za 2015. godinu. organizaciji Udruge "Klub članova Selo" i HF Eko 

Etno grupe tijekom prošle godine pokrenuti su postupci za dodjelu nagrada pod nazivom "Suncokret 

ruralnog turizma" za 2015. godinu. Suncokret ruralnog turizma Hrvatske je nacionalni projekt 

ocjenjivanja turističkih seljačkih obiteljskih gospodarstava, poduzetnika u ruralnom turizmu, ruralno-

turističkih projekata i manifestacija, te tradicijske gastronomije ruralnih područja Republike Hrvatske. 

http://www.tzosbarzup.hr/hr/dozivite/kalendar-dogadanja/kulenijada,68.html?str=5&y=2015
http://www.tzosbarzup.hr/hr/dozivite/kalendar-dogadanja/selo-moje-na-brdascu,113.html?str=6&y=2015
http://www.tzosbarzup.hr/hr/dozivite/kalendar-dogadanja/selo-moje-na-brdascu,113.html?str=6&y=2015
http://www.tzosbarzup.hr/hr/dozivite/kalendar-dogadanja/dani-tresanja,125.html?str=7&y=2015
http://www.tzosbarzup.hr/hr/dozivite/kalendar-dogadanja/ufo-urban-fest-osijek,145.html?str=7&y=2015


 26 

Župan je prihvatio sudjelovanje u ovom nacionalnom projektu ocjenjivanja i u postupku prijave 

nominirani su po kategorijama sljedeći: Turistička seljačka gospodarstva - Ivica i Marica, OPG Nada 

Piljić, Karanac, Poduzetnici u ruralnom turizmu - Vila Valpovo, Ruralno-turističke manifestacije - 

Olimpijada starih športova, Ruralno-turistički projekti - Erdutska vinska cesta i u kategoriji 

Tradicijska ruralna gastronomija - Baranjski fiš. Suncokrete ruralnog turizma su dobili: u kategoriji 

turistička seljačka gospodarstva Seljačko domaćinstvo Novačić i Ivica i Marica, OPG Nada Piljić iz 

Karanca, u kategoriji ruralno-turistička manifestacija Olimpijada starih športova Brođanci, u kategoriji 

vinskog turizma  Zlatnu povelju je dobila Vinarija Brzica, OPG Ive brzice iz Erduta, a za najbolju 

destinaciju ruralnog turizma je proglašena Erdutska vinska cesta. 

 

I lovstvo je dio turističke ponude Županije, stoga je Župan u ovom izvještajnom razdoblju 

temeljem Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na području Osječko-baranjske županije 

odobrio 6 potpora, od čega 2 za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, 2 za nabavu materijala za 

sprječavanje šteta od divljači i 2 za unaprjeđenje lovne infrastrukture. Nakon provedenog postupka 

Skupština Osječko-baranjske županije je sjednici održanoj 1. ožujka 2016. godine donijela 43 Rješenja 

o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima , te je zakup prava lova produljen 

za razdoblje 1. travnja 2016. - 31. ožujka 2026. godine. Nakon dobivanja pozitivnog mišljenja 

Županijskog državnog odvjetništva u Osijeku na tekst ugovora o produljenju ugovora o zakupu prava 

lova, Župan potpisao ugovore o produljenju ugovora o zakupu prava lova s predmetnim lovačkim 

društvima. Podaci o navedenim ugovorima o produljenju prava lova prema lovnim uredima su: 

 lovni ured Đakovo                  19 lovišta 

 lovni ured Donji Miholjac       6 lovišta 

 lovni ured Valpovo                   9 lovišta i 

 lovni ured Osijek                       9 lovišta. 

 

Također je u ovom izvještajnom razdoblju Župan donio rješenje o osnivanju stručne komisije 

o utvrđivanju stanja zajedničkog lovišta broj XIV/159 - "Zmajevac", te imenovao članove. Nakon što 

je navedena Komisija utvrdila stanje u prethodno navedenom lovištu, Župan ga je prihvatio. 

 

 

6. ENERGETIKA I ODRŽIVI RAZVOJ 
 

Prema određenjima državne Strategije, održivi razvitak je razvitak koji zadovoljava potrebe 

današnjice, a pritom ne ugrožava potrebe budućih generacija. Održivi razvitak ostvaruje ravnotežu 

između zahtjeva za unaprjeđivanjem kakvoće života (ekonomska sastavnica), za ostvarivanjem 

socijalne dobrobiti i mira za sve (socijalna sastavnica) te zahtjeva za očuvanjem sastavnica okoliša kao 

prirodnog dobra o kojima ovise i sadašnja i buduće generacije. Postupajući sukladno ovim 

određenjima, Županija je nastavila pripremu dokumenata odnosno poduzimanje aktivnosti usmjerenih 

potpunijem iskorištenju čistih, prirodnih, osobito obnovljivih, izvora energije, njezinom štedljivom 

korištenju te aktivnostima zaštite okoliša i prirode od zagađenja čiji je uzročnik čovjek. 

 

Na temelju potpisane Energetske povelje u okviru projekta Sustavno gospodarenje energijom 

u gradovima i županijama (SGE) u Republici Hrvatskoj, te Pisma namjere u 2008. godini nastavljeno 

je s daljnjim aktivnostima prema projektu osiguravanja energetske učinkovitosti u objektima u 

vlasništvu Županije odnosno u objektima ustanova na kojima Županija ima osnivačka prava 

izgradnjom i održavanjem informacijskog sustava o potrošnji energenata u objektima javne 

namjene. Zadužene osobe uspješno popisuju mjesečnu, ali i tjednu potrošnju, uz stalno savjetovanje i 

pomoć stručnih osoba iz Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj. Popisani su svi objekti, 

njihove površine, tipovi grijanja i te se vrijednosti unose u registar. Putem Informacijskog sustava za 

gospodarenje energijom (ISGE) kontinuirano on-line prati se potrošnja energije i ima uvid u potrošnju 

u svim objektima. Svaki korisnik ima svoju korisničku šifru za unos podataka. Na ovaj način stvoren 

je registar koji daje podatke o potrošnji svakog objekta te kao takav čini dobru osnovu za donošenje 

poslovnih odluka o tome u kojim objektima su potrebna dodatna ulaganja te kakvi su očekivani učinci 

ulaganja. Sustavno gospodarenje energijom tako je postalo osnovom za planiranje te racionalnije 

raspolaganje proračunskim sredstvima. 
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Tijekom izvještajnog razdoblja Osječko-baranjska županija je donijela rješenja o financiranju 

energetskih pregleda i izradu energetskih certifikata za 36 objekta koja su u vlasništvu ustanova nad 

kojima Županija ima osnivačka prava. Za izradu navedenih certifikata Županija je izdvojila 

307.841,25 kuna. 

 

U Info galeriji za energetsku efikasnost (EE info galerija), koja je otvorena u prosincu 2010. 

godine, građani uz besplatne edukacijske brošure traže savjete o toplinskoj izolaciji, smještaju kuće, 

adaptaciji stare kuće, smjernicama za pravilno zagrijavanje prostora, primjeni solarnih kolektora, 

hlađenju prostora, energetskoj efikasnoj rasvjeti i uštedi pri svakodnevnom korištenju kućanskih 

uređaja, a sve u svrhu povećanja energetske efikasnosti. Slijedom sve većeg broja natječaja iz područja 

energetske učinkovitosti interes i broj upita, ali i njihova raznovrsnost ukazuje na činjenicu da je 

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, kao i Info galerija u sklopu njega, prepoznata kao 

mjesto na kojem se mogu dobiti korisne informacije i stručna pomoć u prijavi i provedbi natječaja iz 

ovog područja. 

 

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost je 30. siječnja 2015. godine objavio Javni 

natječaj za korištenje sredstava (EnU-10/2015) za sufinanciranje energetske obnove nestambenih 

zgrada. Ponuditelji su na ovaj Javni natječaj mogli prijaviti najviše dvije ponude te se Osječko-

baranjska županija prijavila s dvije ponude sa sljedećim projektima: "Povećanje energetske 

učinkovitosti na zgradi Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, zgradi Doma zdravlja 

Našice ambulanta Đurđenovac i Doma zdravlja Donji Miholjac" (ukupna vrijednost 1.310.868,50 

kuna, od čega Fond osigurava do 80% navedenog iznosa, a najviše do 1.007.187,95 kuna, a Županija  

preostali iznos do 303.680,55 kuna) i "Povećanje energetske učinkovitosti na zgradi Doma za starije i 

nemoćne osobe Đakovo i zgradi Doma zdravlja Našice ambulanta Feričanci" (ukupna vrijednost 

1.418.720,88 kuna, od čega Fond osigurava do 80% navedenog iznosa, a najviše do 1.110.968,95 

kuna, a Županija preostali iznos do 307.751,93kuna). Jednako tako, na predmetni Javni poziv Osječko-

baranjska županija pomogla je prijave sljedećih projekata: Dom zdravlja Osijek - Energetska sanacija 

ovojnice zgrade ZS Retfala (vrijednost projekta 977.051,76 kuna) i Osnovna škola Dalj - Projekt 

energetske obnove Područne škole Erdut (vrijednost projekta 593.991,46 kuna). Dana 12. lipnja 2015. 

godine Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost donio je Odluku o odabiru korisnika i dodjeli 

sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja 

energetske obnove nestambenih zgrada kojom su svi navedeni projekti odobreni za sufinanciranje od 

strane Fonda. Osječko-baranjska županija je provela postupak javne nabave, zaključeni su ugovori s 

izvođačima radova te je kompletna dokumentacija poslana u Fond. Dana 9. ožujka 2016. godine 

zaključeni su ugovori između Županije i Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost o 

zajedničkom financiranju navedenih projekata. Rok za izvođenje radova je kraj srpnja 2016. godine. 

 

Župan Osječko-baranjske županije je donio Godišnji plan energetske učinkovitosti na 

području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu ("Županijski glasnik" broj 11/15.). Godišnjim 

planom energetske učinkovitosti na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu predviđeno 

je financiranje izrade projektne dokumentacije za zgrade javne namjene na području Osječko-

baranjske županije. S obzirom da je za provedbu projekata s Fondom ili nekom drugom nadležnom 

institucijom osnovni preduvjet za prijavu na natječaje izrađena projektna dokumentacija, Županija je 

od početka 2016. godine financirala izradu projektne dokumentacije za 9 zgrada javne namjene u 

iznosu od 947.262,50 kuna. 

 

Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja raspisalo je 19. lipnja 2015. godine Poziv 

"Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim ustanovama koje 

obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja". Osnovna škola "Vladimir Nazor" Đakovo uz 

koordinaciju Osječko-baranjske županije je na navedeni Poziv prijavila projekt "Energetska obnova 

zgrade Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo". Ovim projektom predviđena je obnova ovojnice 

zgrade (rekonstrukcija krova iznad grijanog prostora, izolacija vanjskih zidova, izolacija stropa prema 

negrijanom tavanu i zamjena vanjske stolarije). Projekt "Energetska obnova zgrade Osnovne škole 

"Vladimir Nazor", Đakovo" je odobren i 16. svibnja 2016. godine je Osnovna škola "Vladimir Nazor" 

Đakovo potpisala Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt "Energetska obnova zgrade 
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Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo" s Ministarstvom graditeljstva i prostornog uređenja i 

Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Ukupna vrijednost projekta "Energetska obnova 

zgrade Osnovne škole "Vladimir Nazor", Đakovo" iznosi 2.217.541,11 kuna. Odobreni iznos 

bespovratnih sredstava iznosi 1.988.314,75 kuna, a preostali iznos od 229.226,36 kuna je obveza 

Osnovne škole "Vladimir Nazor" Đakovo. Rok za realizaciju projekta je svibanj 2017. godine. 

 

Aktivnosti Župana u području zaštite okoliša usmjerene su osiguravanju uvjeta za izvršavanje 

poslova u okviru propisanog djelokruga usmjeravanjem djelovanja nadležnih tijela i institucija u cilju 

cjelovitog očuvanja kakvoće okoliša, očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti, racionalnog 

korištenja prirodnih dobara i energije na najpovoljniji način za okoliš, a s osnovnim ciljem osiguranja 

zdravog života za stanovnike Osječko-baranjske županije, kao i temelja održivog razvitka. U području 

zaštite okoliša i prirode djelatnost Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode 

najvećim dijelom se odnosi na: rješavanje upravnih stvari, utvrđivanje posebnih uvjeta u postupcima 

izdavanja akata za gradnju, pružanje pravne pomoći Ministarstvu zaštite okoliša i prirode u njihovim 

upravnim postupcima provedbom javnih rasprava i nadzora nad korisnicima sredstava iz IPARD 

programa te kontrolu i unos podataka o stanju okoliša na području Osječko-baranjske županije u bazu 

pod nazivom "Registar onečišćavanja okoliša - ROO", koju vodi Agencija za zaštitu okoliša i prirode 

u okviru Informacijskog sustava zaštite okoliša Republike Hrvatske, a koji u Osječko-baranjskoj 

županiji trenutno ima 535 aktivnih korisnika. 

 

U izvještajnom razdoblju Osječko-baranjska županija je, sukladno obvezama iz Zakona te Plana 

gospodarenja otpadom u Republici Hrvatskoj, nastavila aktivnosti na uspostavi cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom na području Osječko-baranjske županije. Početak 2016. godine obilježen je 

nastavkom  rješavanja međusobnih odnosa Županije i Fonda u svezi sa Sporazumom koji je potpisan u 

2011. godini radi izgradnje županijskog centra no na žalost nikakav dogovor do daljnjeg nije postignut. 

Nezadovoljan takvom situacijom, brzinom rješavanja problema i daljnjim odgađanjem početka 

realizacije projekta RCGO Orlovnjak,  Župan je i u ovom izvještajnom razdoblju  resornom Ministarstvu 

i Fondu uputio 2 dopisa s pozivom na žurno rješavanje nastale situacije u kojima je ponovo istaknuo da 

za sva zakašnjenja Županija nije kriva pa ne može biti odgovorna ni za možebitno plaćanje kazni i penala 

zbog kašnjenja. Na novi Nacrt Plana gospodarenja otpadom RH za razdoblje 2016.-2020. godina Župan 

je tijekom javne rasprave u svibnju 2016. uputio niz primjedbi, najprije iz razloga što tim dokumentom 

nije precizno i konkretno definiran status regionalnog centra za gospodarenje otpadom Orlovnjak, a 

obveze i odgovornosti županija nisu mijenjane. U osnovi cijeli postupak uspostave cjelovitog sustava 

gospodarenja otpadom je u izvještajnom razdoblju u mirovanju tako da je prošlo još pola godine bez 

ikakvih kvalitetnih i pozitivnih pomaka u rješavanju ove problematike, a isključivi krivac za takvo stanje 

je središnja državna vlast. 

 

Višenamjenski hidrotehnički sustav za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek definiran 

je Prostornim planom Osječko-baranjske županije i Strategijom prostornog razvitka Republike 

Hrvatske. U okviru ovog projekta trebalo je izgraditi branu, postrojenje za proizvodnju električne 

energije te brodsku prevodnicu. Na ovaj način, projekt bi imao dvojnu funkciju: funkciju u okviru 

sustava navodnjavanja te energetsku funkciju. U cilju nastavka aktivnosti na realizaciji ovog projekta 

Osječko-baranjska županija je s Hrvatskim vodama, Hrvatskom elektroprivredom, Ministarstvom 

poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospodarstva i Hrvatskim autocestama 2006. godine inicirala 

pokretanje aktivnosti na realizaciji ove investicije, koja ima strateški karakter ne samo za Osječko-

baranjsku županiju, nego i za Republiku Hrvatsku u cijelosti. Do sada je uloženo ukupno 8.748.550,00 

kuna za dokumentaciju (Studija opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog 

hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek u vrijednosti od 4.867.800,00 kuna, 

Studija utjecaja VHS Osijek na podzemne vode u zaobalju u iznosu od 500.000,00 kuna, Stručna 

revizija Studija opravdanosti i izvodivosti investicije izgradnje Višenamjenskog hidrotehničkog 

sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek u vrijednosti od 906.250,00 kuna i Studija o utjecaju 

Višenamjenskog hidrotehničkog sustava za uređenje voda i zemljišta (VHS) Osijek na okoliš i 

ekološku mrežu u vrijednosti od 2.474.500,00 kuna). U tijeku su aktivnosti na izradi Studije utjecaja 

na okoliš u okviru koje je sukladno Zakonu o zaštiti okoliša potrebito odrediti nositelja zahvata, ali 

unatoč nastojanjima Osječko-baranjske županije to pitanje do danas nije riješeno. 
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Ministarstvo gospodarstva objavilo je 7. studenoga 2014. godine Javni poziv za poticanje 

razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu. Predmet Javnog poziva 

za poticanje razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u širokopojasnu infrastrukturu je dodjela 

bespovratnih sredstava u svrhu razvoja gospodarskog okruženja ulaganjem u infrastrukturu 

širokopojasnog pristupa. Osječko-baranjska županija je na predmetni Javni poziv prijavila sljedeće 

projekte: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Đakovo, Gorjani, 

Levanjska Varoš, Punitovci, Satnica Đakovačka, Semeljci, Strizivojna, Drenje, Trnava i Viškovci 

(ukupni troškovi realizacije projekta iznose 199.000,00 kuna), Projekt razvoja širokopojasne 

infrastrukture za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo (ukupni troškovi 

realizacije projekta iznose 198.000,00 kuna) i Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 

gradova/općina Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i 

Popovac (ukupni troškovi realizacije projekta iznose 199.000,00 kuna). Projekt razvoja širokopojasne 

infrastrukture pokreće se u cilju razvoja infrastrukture širokopojasnog pristupa u dijelovima za koje ne 

postoji dostatan komercijalni interes za ulaganje privatnih operatera te postoji potencijal financiranja 

troškova iz fondova Europske unije. Stvaranjem inovativnih IT okruženja revitaliziraju se ruralni 

krajevi na način da se omogućuje obavljanje velikog broja usluga iz domova odnosno lokalnih 

objekata. Stvaraju se prilike za nova zaposlenja privlačenjem poduzetničkih subjekata što u konačnici 

smanjuje iseljavanje stanovništva u centralne gradove. 

 

Sukladno odluci Ministarstva gospodarstva, Osječko-baranjskoj županiji odobrena su 

bespovratna sredstava za sljedeće projekte: Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 

gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo i to u iznosu od 148.500,00 kuna, što 

predstavlja 75% neto prijavljenih prihvatljivih troškova i Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture 

za područje gradova/općina Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi 

Vinogradi, Petlovac i Popovac i to u iznosu od 149.250,00 kuna što predstavlja 75% neto prijavljenih 

prihvatljivih troškova. U prosincu 2014. godine Osječko-baranjska županija potpisala je s 

Ministarstvom gospodarstva Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za navedena dva projekta. 

Projekt obuhvaća sljedeće faze: izradu studije izvodljivosti, izradu nacrta plana širokopojasne 

infrastrukture, potporu jedinicama lokalne samouprave u provedbi javne rasprave i izradu konačne 

verzije plana razvoja širokopojasne infrastrukture. U ožujku 2015. godine Osječko-baranjska županija 

sklopila je Sporazum o suradnji na provedbi Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 

gradova/općina Beli Manastir, Bilje, Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i 

Popovac i Sporazum o suradnji na provedbi Projekta razvoja širokopojasne infrastrukture za područje 

gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo s dionicima projekta. Nakon provedenog 

postupka javne nabave Osječko-baranjska županija potpisala je 20. svibnja 2015. godine s tvrtkom 

ProFUTURUS d.o.o. Ugovor o uslugama za projekte razvoja širokopojasne infrastrukture Grupa A - 

Projekt razvoja širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Beli Manastir, Bilje, 

Čeminac, Darda, Draž, Jagodnjak, Kneževi Vinogradi, Petlovac i Popovac i Grupa B - Projekt razvoja 

širokopojasne infrastrukture za područje gradova/općina Belišće, Bizovac, Petrijevci i Valpovo. Ovim 

projektom dodatno će se osnažiti razvojni potencijal Županije razvojem poduzetničkih zona. Također, 

očekuje se da će projekt pozitivno utjecati na razvoj konkurentne radne snage organiziranjem 

preduvjeta potrebnih za razvoj programa cjeloživotnog učenja te jačanjem međuregionalne suradnje u 

području zapošljavanja. 

 

 

7. PROMET 
 

Osijek kao važno prometno križanje u Hrvatskoj, ishodište je i cilj velikog broja cestovnih i 

željezničkih prometnih tokova, na koje treba odgovoriti redefiniranjem postojeće mreže prometnica i 

terminala kao i planiranjem hijerarhijski jasnog međusobnog usklađenja ponude cestovnog, 

željezničkog, riječnog i zračnog prometa, vodeći računa da se u Osijeku stječe i prepliće prometna 

potražnja roba i ljudi u rasponu od najširih daljinskih do prigradskih i gradskih putovanja. Treba 

naglasiti, da položaj koji omogućava optimalan pristup na europske i svjetske prometne tokove mora 

biti prije svega kvalitetna osnova za razvoj cjelokupnog gospodarstva ovog prostora. Pri tome je za 

ovaj dio Hrvatske strateški najznačajniji prometni pravac Podunavlje - Jadran. Izgradnjom novih 
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cestovnih pravaca (autocesta i brzih cesta) i modernizacijom postojećih željezničkih pravaca formirat 

će se moderni integralni sustav istočne Hrvatske. Na taj način stvorit će se infrastrukturna osnova za 

što kvalitetniju i bržu integraciju u prostor srednje Europe. 

 

U tijeku je izrada Masterplana prometnog razvoja Grada Osijeka i Osječko-baranjske 

županije koji je financiran u sklopu operativnog programa promet 2007.-2013. i poziva pod nazivom: 

"Priprema projekata iz područja integriranog prometa i održive regionalne/urbane mobilnosti - OP 

Promet 2007. - 2013." Zakonom o zaštiti okoliša ("Narodne novine" broj 80/13. i 78/15.) propisano je, 

između ostalog, da se za strategije, planove i programe koji se donose na područnoj (regionalnoj) 

razini za područje prometa obavezno provodi strateška procjena utjecaja strategije, plana ili programa 

na okoliš. Nastavno, u skladu s člankom 63. stavak 1. Zakona o zaštiti okoliša županija provodi 

postupak strateške procjene utjecaja Masterplana na okoliš, koji, sukladno članku 4. stavak 3. Uredbe 

o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš ("Narodne novine" broj 64/08., u daljnjem 

tekstu: Uredba) započinje donošenjem odluke župana.  Postupak strateške procjene za Masterplan, 

temeljem članka 66. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša, provodi Upravni odjel za gospodarstvo i 

regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, tijelo nadležno za promet (Upravni odjel za 

gospodarstvo i regionalni razvoj). 26. siječnja 2016. godine Župan Osječko-baranjske županije donio 

je Zaključak o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja Masterplana na okoliš. Temeljem 

navedenog Zaključka 2. veljače 2016. godine započet je postupak određivanja sadržaja Strateške 

studije utjecaja na okoliš Masterplana i donesena je Odluka o sadržaju strateške studije. Temeljem 

provedenog postupka nabave izabran je ovlaštenik za izradu strateške studije tvrtka OIKON d.o.o. 

Institut za primijenjenu ekologiju koji je započeo s izradom strateške studije. 

 

Prijevoz putnika u cestovnom prometu na području Osječko-baranjske županije organiziran 

je u skladu sa Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Pravilnikom o dozvolama za obavljanje 

linijskog prijevoza putnika. Županijski linijski prijevoz putnika na području Županije obavljaju 

Panturist d.d. Osijek, Čazmatrans - Nova d.o.o. i Čazmatrans Promet d.o.o., Gradski prijevoz putnika 

d.o.o. Osijek i Autoprometno poduzeće d.d. Požega, a na temelju dozvola koje su navedenim 

prijevoznicima izdane s rokom važenja do pet godina od datuma izdavanja. Upravni odjel za 

gospodarstvo i regionalni razvoj u 2016. godini izdao je 206 dozvola za obavljanje županijskog 

linijskog prijevoza putnika autobusom u cestovnom prometu, od toga Autoprometnom poduzeću 

izdano je 134 dozvole,  Panturistu d.d. izdano je 70 dozvola a Čazmatrans-Nova d.o.o. i Čazmatrans 

Promet d.o.o izdane su 2 dozvole. Panturist d.d. podnio je u veljači 2016. godine zahtjev za obnovu 

10 dozvola za obavljanje županijskog linijskog prijevoza putnika na autobusnim linijama te 

Čazmatrans-Nova d.o.o. i Čazmatrans Promet d.o.o. zahtjev za obnovu 2 dozvole. Nadalje, odobreno je 

33 izmjena voznih redova Panturistu d.d. Temeljem inspekcijskog nadzora Ministarstva pomorstva, 

prometa i infrastrukture, Uprave prometne inspekcije, Službe inspekcije cestovnog prometa i/ili 

zahtjeva prijevoznika u izvještajnom razdoblju ukinuta je 31 dozvola, od toga ukinuto je 5 dozvola 

prijevozniku Autoprometno poduzeće d.d. i 26 dozvola Panturistu d.d. 

 

 

8. ZADOVOLJAVANJE KOMUNALNIH POTREBA 
 

Osječko-baranjska županija svake godine, vodeći brigu o potrebama jedinica lokalne 

samouprave i uravnoteženom razvoju cjelokupnog područja Županije, u svom Proračunu osigurava 

financijska sredstva za pomoć jedinicama lokalne samouprave u realiziranju projekta izgradnje ili 

obnove komunalne infrastrukture. U 2015. godini u Proračunu Osječko-baranjske županije osigurana 

su sredstva za kapitalne pomoći jedinicama lokalne samouprave te su odobrene financijske potpore za 

projekte kako slijedi: 
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Namjena 
Osigurana sredstva 

u  2016. god. (u kn) 

Isplaćena sredstva u 

razdoblju od 1. siječnja do 

30. lipnja 2016. godine 

Izrada, poboljšanje ili proširenje 

infrastrukture 
2.050.000,00 500.000,00 

Ulaganja u društvenu i povezanu 

infrastrukturu za podizanje 

kvalitete života stanovnika 

2.500.000,00 500.000,00 

Izrada i ažuriranje planova 

razvoja jedinica lokalne 

samouprave 

100.000,00 50.000,00 

 

Za izgradnju, rekonstrukciju, opremanje i održavanje športskih objekata i terena na području 

Osječko-baranjske županije osigurano je u Proračunu za 2016. godini 400.000,00 kuna. 

 

Radi dovođenja bunara i bunarske vode u stanje ispravnosti te mogućnosti korištenja vode za 

piće i svakodnevnu uporabu Župan je prihvatio sufinanciranje programa asanacije bunara koje 

obuhvaća čišćenje te bakteriološku i kemijsku analizu na ukupno 200 bunara na području Osječko-

baranjske županije, kojeg provodi Hrvatski Crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Beli Manastir. 

U sklopu provedbe asanacije bunara Župan je dana 18. lipnja 2015. godine s asanatorom zaključio 

"Sporazum o sufinanciranju programa asanacije bunara na području Osječko-baranjske županije u 

2015. godini". 

 

Osječko-baranjska županija je u 2016. godini nastavila pružati potporu u izgradnji i obnovi 

objekata sakralne kulture. Osigurano je 500.000,00 kuna  za sanaciju obnovu ili izgradnju sakralnih 

objekata na području Osječko-baranjske županije. Sredstva se dodjeljuju putem dva javna poziva. Prvi 

poziv, objavljen je 1. travnja 2016. a drugi je planiran za studeni 2016. U predmetnom razdoblju 

proces odabira projekata za sufinanciranje bio je u tijeku. 

 

 

9. ZDRAVSTVO 
 

Imajući u vidu značenje zdravstvene zaštite i problematiku koja prati pružanje zdravstvene 

zaštite stanovništvu, posebice u uvjetima financijske krize i stalnih reformi sustava, Župan se 

uključivao u sve aktivnosti u području zdravstva u okvirima nadležnosti Županije ili za čije rješavanje 

Županija ima interes. U tom sklopu pratio je poslovanje zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-

baranjska županija, analizirao financijsko stanje, predlagao i poduzimao mjere za poboljšanje stanja, 

za bolju dostupnost i kvalitetu usluge korisnicima. S tim u svezi kontaktirao je s ravnateljima 

zdravstvenih ustanova, po potrebi se obraćao resornom ministarstvu, drugim državnim institucijama i 

ustanovama (primjerice Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje i dr.) te poduzimao druge mjere radi 

ostvarivanja zacrtane politike. 

 

9.1. Ulaganje u tekuće i investicijsko održavanje te 

kapitalne projekte zdravstvenih ustanova 
 

U promatranom razdoblju pripremljena je i donijeta Odluka o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2016. godini. Odlukom su utvrđena ukupna sredstva za decentralizirane funkcije 

zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Županija i za Opću bolnicu Našice za tekuće i investicijsko 

održavanje u iznosu od 5.991.823,00 kuna, a za kapitalna ulaganja u iznosu od 14.583.748,00 kuna. 

 

 Temeljem Odluke osigurana su sredstva za izgradnju zgrade fizijatrije sa specijalističkim 

ordinacijama u Domu zdravlja Beli Manastir, dodatna ulaganja na građevinskom objektu Doma 

zdravlja Donji Miholjac, izgradnju nove zgrade u ZS Donja Motičina, za nabavku 5 vozila za potrebe 
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Zavoda za hitnu medicinu Osječko-baranjske županije, nabavka dentalnih stolica za domove zdravlja 

Osijek i Valpovo, nabavku UZV aparata za pedijatriju u Domu zdravlja Đakovo, nabavka stupa za 

endoskopske operacije s pripadajućom opremom za kirurgiju i opreme za digitalizaciju analognog 

RTG aparata za radiologiju za Opću bolnicu Našice te daljnja druga značajna ulaganja u opremu i 

prostor zdravstvenih ustanova. 

 

 Uz navedena sredstva za kapitalna ulaganja zdravstvene ustanove koriste i druge izvore 

financiranja za poboljšanje kvalitete rada ustanova, ali i smanjenje troškova, a naročito sredstva Fonda 

za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. 

 

Na natječaju Fonda od 30. siječnja 2015. godine za sufinanciranje projekata energetske 

obnove nestambenih zgrada prihvaćene su ponude za rekonstrukciju vanjske ovojnice Ambulante u 

Đurđenovcu (potpisana primopredaja izvršenih radova 30. lipnja 2016. godine, ukupna vrijednost 

izvršenih radova i nadzora: 199.370,00 kuna, od toga sredstva Županije 39.874,00 kune, a sredstva 

Fonda 159.496,00 kuna), rekonstrukciju vanjske ovojnice Doma zdravlja Donji Miholjac ( završeno 

13. travnja 2016. godine, ukupna vrijednost radova i nadzora: 202.003,03 kuna, od toga sredstva OBŽ 

42.003,03 kuna, a sredstva Fonda 160.585,36 kuna), te rekonstrukciju vanjske ovojnice Ambulante u 

Feričancima (potpisana primopredaja izvršenih radova 30. lipnja 2016. godine, ukupna vrijednost 

izvršenih radova i nadzora: 282.992,25 kuna, od toga sredstva OBŽ 56.598,45 kuna, a sredstva Fonda 

226.393,80 kuna), rekonstrukciju vanjske ovojnice zamjenom vanjske stolarije i ugradnjom 

termostatskih ventila u staroj zgradi Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije (ukupna 

vrijednost radova i nadzora: 908.910,11 kuna, od toga sredstva OBŽ 221.803,51 kuna, a sredstva 

Fonda 687.106,60 kuna). Radovi bi trebali biti okončani do 19. srpnja 2016. godine. Radovi su 

okončani u srpnju 2016. godine. Dom zdravlja Osijek provodi samostalno projekt izmjene krovišta, 

izmjene stolarije i obnove fasade u Zdravstvenoj stanici Retfala (ukupna vrijednost radova i nadzora: 

977.051,76 kuna, od toga sredstva OBŽ 386.231,06 kuna, sredstva Fonda 390.820,70 kuna i sredstva 

ustanove 200.000,00 kuna). Radovi su okončani 31. srpnja 2016. godine. 

 

9.2. Obustava postupka sanacije Opće bolnice Našice 
 

Temeljem Zakona o sanaciji javnih ustanova ("Narodne novine" broj 136/12.) i Odluke o 

pokretanju sanacije Opće županijske bolnice Našice ("Županijski glasnik" broj 1/13.) koju je 30. 

siječnja 2013. godine donijela Skupština Osječko-baranjske Županije, Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj 18. travnja 2013. godine donijela Odluku o sanaciji Opće županijske bolnice Našice 

("Narodne novine" broj 48/13.). Odluka je stupila na snagu 2. svibnja 2013. godine. Ova zdravstvena 

ustanova u sanaciji je bila od tada do donošenja Odluke o obustavi sanacije Opće bolnice Našice 

("Narodne novine" broj 33/16.) koja je stupila na snagu 16. travnja 2016. godine, a koju je donijela 

Vlada Republike Hrvatske 6. travnja 2016. godine. 

 

Obustavi postupka Odlukom Vlade prethodila je dopuna Zakona o sanaciji javnih ustanova 

koju je usvojio Hrvatski sabor na sjednici održanoj 21. ožujka 2016. godine i kojom je utvrđeno da 

"Odluku o obustavi postupka sanacije za javne ustanove u zdravstvu donosi Vlada na prijedlog 

ministarstva nadležnog za zdravstvo kada ministarstvo nadležno za zdravstvo utvrdi da postupak 

sanacije nije postigao očekivane rezultate, odnosno da daljnje provođenje postupka sanacije nije 

svrsishodno." Također je predviđeno i da se odluka dostavlja nadležnom ministarstvu, a ono istu 

dostavlja predstavničkom tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i sudskom 

registru. Stupanjem na snagu odluke osnivačka prava vraćaju se osnivaču te ustanove, a prava i obveze 

između ministarstva, osnivača i ustanove utvrđuju se posebnim sporazumom. 

 

Nakon donošenja Odluke o obustavi sanacije Ministarstvo zdravlja je 5. travnja 2016. godine 

Hrvatskoj zajednici županija uputilo na mišljenje Prijedlog Sporazuma kojim bi se uredila međusobna 

prava i obaveze nakon obustave sanacije između Ministarstva, županije i zdravstvene ustanove. 

Hrvatska zajednica županija je zatražila žurno očitovanje županija o Prijedlogu Sporazuma. Tekst 

navedenog Prijedloga Sporazuma Osječko-baranjska Županija u svome je očitovanju upućenom 6. 

travnja 2016. godine ocijenila negativnim prije svega zbog činjenice što predloženi Sporazum potpuno 
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nerealno predviđa da će zdravstvena ustanova ukupne obaveze koje ima na dan 31. prosinca 2015. 

godine podmirivati do 31.12.2018. godine, iz tekućeg poslovanja ustanove, postizanjem ušteda 

provedbom mjera racionalizacije poslovanja, a sukladno dinamici podmirivanja nepodmirenih obveza 

prema Planu racionalizacije poslovanja s dinamikom podmirivanja nepodmirenih obveza koji mora 

donijeti u roku od 60 dana od dana sklapanja Sporazuma. Naime, upravo činjenica da iz tekućeg 

poslovanja Bolnice svojedobno nije bilo moguće podmirivati tekuće obaveze Bolnice, i nagomilani 

manjak prihoda odveli su ovu ustanovu u postupak sanacije. Bolnici je temeljem osnovnog limita 

određenog ugovorom za obavljanje usluga sklopljenim s Hrvatskim zavodom za zdravstveno 

osiguranje nedostajalo oko 700.000,00 - 800.000,00 kuna prihoda mjesečno za ispunjavanje novčanih 

obveza u zakonom utvrđenim rokovima. Ovaj uzrok gubitaka u trogodišnjem postupku sanacije nije 

otklonjen. Naprotiv, korigirani manjak prihoda od 31. prosinca 2012. godine do 31. prosinca 2015. 

godine povećan je za 5.509.450,00 kuna, odnosno s 11.966.605,00 kuna na 17.476.055,00 kuna. 

 

Tijekom postupka sanacije u Općoj bolnici Našice na dužnosti sanacijskog ravnatelja 

izmijenila su se tri nositelja te dužnosti, a Opća županijska bolnica Našice promijenila je naziv u Opća 

bolnica Našice, temeljem odluke Sanacijskog vijeća od 24. veljače 2014. godine. 

 

Postupajući sukladno Zakonu o sanaciji javnih ustanova i Odluci Vlade Republike Hrvatske o 

obustavi postupka sanacije Opće bolnice Našice, Župan je u Zakonom propisanom roku 29. travnja 

2016. godine imenovao predsjednika i dva člana Upravnog vijeća Opće bolnice Našice, a temeljem 

članka 57. stavak 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti ("Narodne novine" broj 150/08., 71/10., 139/10., 

22/11., 84/11., 12/12., 35/12., 70/12., 82/13., 159/13., 22/14. i 154/14.) i članka 48. stavak 1. točka 6. 

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 

129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11. i 144/12.). Upravno vijeće je, također sukladno navedenom 

Zakonu i Odluci te posebnim propisima, imenovalo ravnatelja Opće bolnice Našice 24. lipnja 2016. 

godine, uz suglasnost ministra od 27. lipnja 2016. godine. 

 

Međutim, budući da u postupku sanacije Opće bolnice Našice nisu postignuti očekivani 

financijski rezultati i da je financijsko stanje u kojem se Bolnica nalazi nakon obustave postupka 

sanacije i ponovnog vraćanja osnivačkih prava Županiji, daleko složenije i teže, potrebno je naglasiti 

da Županija kao osnivač ustanove nema financijskih mogućnosti sanirati aktualno stanje bez dodatnih 

sredstava iz Državnog proračuna ili bez povećanja sredstava koje ustanova ostvaruje u poslovanju 

temeljem ugovora s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje kao što to Županija nije mogla 

učiniti ni kada je donijela Odluku o sanaciji Bolnice 2013. godine, a kada je stanje bilo znatno bolje. 

 

9.3. Koncesije na primarnoj razini zdravstvene zaštite 
 

Od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. godine, u djelatnosti obiteljske (opće) 

medicine dva koncesionara na području Grada Osijeka promijenila su prostor obavljanja djelatnosti, a 

jednom koncesionaru na području Općine Čepin izvršen je ispravak adrese, što je utvrđeno dodacima 

ugovorima o koncesiji. Jedan koncesionar na području Grada Našica izmijenio je medicinsku sestru u 

svom timu. U djelatnosti dentalne zdravstvene zaštite, od 1. siječnja 2016. godine do 30. lipnja 2016. 

godine jedan koncesionar na području Grada Osijeka promijenio je medicinsku sestru - člana tima što 

je utvrđeno dodatkom ugovoru o koncesiji. U djelatnosti zdravstvene njege u kući u istom razdoblju 

došlo je do promjene 15 medicinskih sestara/tehničara koji su nositelji timova što je utvrđeno 

dodacima ugovorima o koncesiji. 

 

Zbog višemjesečnog smanjenog obujma poslova ustanova za zdravstvenu njegu u kući iz 

Belog Manastira jednostrano je raskinula jedan ugovor o koncesiji na području Općine Darda. 

Osječko-baranjska županija sklopila je 2011. godine ukupno 2 ugovora o koncesiji u djelatnosti 

zdravstvene njege u kući na području Općine Darda. S obzirom da je Mrežom javne zdravstvene 

službe ("Narodne novine" broj 101/12., 31/13. i 113/15.) utvrđeno da je za područje Općine Darda 

potrebno 2 tima za obavljanje zdravstvene njege u kući, a da će prestankom koncesije na tom području 

ostati 1 tim zdravstvene njege u kući, u slučaju potrebe razmotrit će se osiguravanje novog tima u 

okviru Doma zdravlja Beli Manastir ili raspisivanjem natječaja za dodjelu koncesije. 
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U drugim djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite tijekom navedenog razdoblja 

nije bilo izmjena ugovora o koncesiji. 

 

9.4. Monitoring zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju 
 

Župan je 26. travnja 2016. godine razmatrao Izvješće o provođenju Plana monitoringa 

zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije u 2015. 

godini koje je izradio Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. Naime, radi izvršenja 

zakonom utvrđene obveze Županije u 2015. godini uzorkovanje i analiza vode za ljudsku potrošnju na 

području Osječko-baranjske županije provodila se u potpunosti sukladno Planu monitoringa vode za 

ljudsku potrošnju u 2015. godini koji je temeljem članka 37. Zakona o vodi za ljudsku potrošnju 

("Narodne novine" broj 56/13. i 64/15.) donio Ministar zdravlja. Zakonom je propisano da provedbu 

Plana monitoringa koordinira Hrvatski zavod za javno zdravstvo, a provode ga zavodi za javno 

zdravstvo županija, odnosno Grada Zagreba, na području svoje mjesne nadležnosti u dijelu za koji su 

odgovorni, a prema financijskim sredstvima kojima raspolažu od strane županija. Za realizaciju Plana 

monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 2015. godini na području Osječko-

baranjske županije Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije utrošio je 1.495.890,00 kuna 

osiguranih u Proračunu Osječko-baranjske županije. Planom monitoringa zdravstvene ispravnosti vode 

za ljudsku potrošnju u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije obuhvaćeno je 11 javnih 

vodovoda te 10 lokalnih vodovoda. Ukupno se Planom monitoringa analiziralo 715 uzoraka vode za 

ljudsku potrošnju (633 uzorka redovnog monitoringa i 82 uzorka revizijskog monitoringa) te 10 

uzoraka vodocrpilišta lokalnih vodovoda koja opskrbljuju 50 i više stanovnika. 

 

Izvješće o provođenju Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za ljudsku potrošnju u 

2015. godini na području Osječko-baranjske županije i Zaključak koji je povodom njegova 

razmatranja donio Župan na znanje su dostavljeni svim javnim vodovodima i jedinicama lokalne 

samouprave na području Osječko-baranjske županije te Županijskoj sanitarnoj inspekciji. Zbog svega 

navedenog, odnosno radi izvršenja Zakonom utvrđene obveze Županije i u 2016. godini uzorkovanje i 

analiza vode za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije provodit će se u potpunosti 

sukladno Planu monitoringa vode za ljudsku potrošnju u 2016. godini koji je donio Ministar zdravlja 

7. prosinca 2015. godine. Temeljem navedenog Plana monitoringa zdravstvene ispravnosti vode za 

ljudsku potrošnju u 2015. godini Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije izradio je 27. 

siječnja 2016. godine troškovnik analiza, uvažavajući provjeru svih potrebnih parametara propisanim 

metodama, a koje je obvezno provesti primjenom Pravilnika o parametrima sukladnosti i metodama 

analize za ljudsku potrošnju kako bi se u potpunosti ispunila obveza zakonom propisanog službenog 

kontroliranja vode za ljudsku potrošnju na području Osječko-baranjske županije. Za provedbu Plana 

monitoringa koji je utvrdio Ministar, prema jedinstvenoj cijeni analiza na području Republike 

Hrvatske (cijene analiza koje je utvrdio Hrvatski zavod za javno zdravstvo) za područje Osječko-

baranjske županije potrebno je u 2016. godini osigurati 1.456.983,00 kuna. Sredstva su planirana u 

Proračunu Osječko-baranjske županije. 

 

Novost je da je posljednjim izmjenama Zakona o vodi za ljudsku potrošnju iz lipnja 2015. 

godine monitoring vode za ljudsku potrošnju proširen i na sustavno praćenje parametara radioaktivnih 

tvari u vodi za ljudsku potrošnju. Plan monitoringa radioaktivnih tvari u vodi namijenjenoj za ljudsku 

potrošnju u 2016. godini ministar je donio 25. veljače 2016. godine, a sukladno njemu za područje 

Osječko-baranjske županije trebalo bi napraviti 4 analize radona, 4 analize ukupne alfa i beta 

aktivnosti i 4 analize tricija. Izmjenama Zakona nadalje je utvrđeno da analize vode za ljudsku 

potrošnju na parametre radioaktivnih tvari obavljaju stručni tehnički servisi koje rješenjem ovlašćuje 

ravnatelj Državnog zavoda za radiološku i nuklearnu sigurnost prema posebnim propisima kojima je 

uređena radiološka i nuklearna sigurnost. Institut Ruđer Bošković iz Zagreba jedina je institucija koja 

može napraviti sve tri skupine analiza, a njihova ukupna vrijednost, prema važećem cjeniku Instituta, 

za monitoring na području Osječko-baranjske Županije je 26.000,00 kuna. Osječko-baranjska županija 

i ovaj je monitoring obvezna financirati sukladno već spomenutim odredbama članka 44. i 46. Zakona 

o vodi za ljudsku potrošnju. 
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10. SOCIJALNA SKRB 

 

10.1. Kapitalna ulaganja u ustanove socijalne skrbi 
 

Županija je osnivač tri doma za starije i nemoćne osobe i to u Osijeku, Đakovu i Belom 

Manastiru. Kao osnivač sufinancira rad tih domova iz sredstava za decentralizirane funkcije 

osiguravanjem razlike između potrebnih sredstava i sredstava koje domovi ostvare kao vlastita 

temeljem ugovora potpisanih neposredno s korisnikom ili ostvarenih od resornog ministarstva za 

korisnike koji su smješteni u dom temeljem rješenja nadležnog centra za socijalnu skrb. 

 

S obzirom da je 25. rujna 2015. godine Hrvatski sabor donio Odluku o privremenom 

financiranju poslova, funkcija i programa državnih tijela i drugih proračunskih korisnika državnog 

proračuna Republike Hrvatske u prvom tromjesečju 2016. godine, Osječko-baranjska županija na 

temelju odluka o privremenom financiranju donosi Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u prvom 

tromjesečju 2016. godine ("Županijski glasnik" broj 15/15.). Slijedom toga, Osječko-baranjskoj 

županiji je raspoređeno 3.767.500,00 kuna za financiranje domova za starije i nemoćne osobe na 

području Županije. 

 

Vlada Republike Hrvatske je donijela 5. travnja 2016. godine Odluku o minimalnim 

financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i 

nemoćne osobe u 2016. godini ("Narodne novine" broj 33/16.) koja je objavljena 15. travnja 2016. 

godine. U 2016. godini u Proračunu Županije za rad domova planirano je 15.055.000,00 kuna, od toga 

za kapitalna ulaganja 1.100.000,00 kuna. Sredstva su raspoređena domovima temeljem Odluke o 

kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-

baranjska županija u 2016. godini, a koju je donijela po prijedlogu Župana Skupština Županije 24. 

svibnja 2016. godine. 

 

Županija je osnivač i Centra za profesionalnu rehabilitaciju Osijek čiji rad godišnje sufinancira 

s 500.000,00 kuna (u okviru Centra je i Sklonište za žrtve obiteljskog nasilja). 

 

10.2. Socijalne potpore 
 

Zbog izuzetno teške ekonomske i gospodarske situacije posljednjih godina stalni je trend 

povećanja građana koji podnose zahtjeve za jednokratnu novčanu pomoć iz sredstava proračuna 

Županije. 

 

 Od početka godine do 30. lipnja zahtjev za jednokratnu novčanu pomoć podnijelo je ukupno 

2191 socijalno ugroženih građana s područja Županije. Župan je svojim Rješenjem od 18. veljače 

2016. godine odobrio jednokratnu novčanu pomoć za 977 socijalno ugroženih obitelji/samaca u 

ukupnom iznosu od 384.850,00 kuna. Drugim Rješenjem od  18. ožujka 2016. godine odobrena je 

pomoć za 692 obitelji odnosno samaca u ukupnom iznosu od 287.750,00 kuna. Ostali podneseni 

zahtjevi nisu bili kompletirani potrebnom dokumentacijom, ili su podnositelji prethodno tijekom 

godine ostvarili pravo na jednokratnu pomoć, ili su prelazili imovinski cenzus propisan Odlukom 

Skupštine. 

 

 Nadalje, zbog izuzetno teške financijske situacije u kojoj se nalazi veliki broj umirovljenika 

Županije, povodom blagdana Uskrsa, umirovljenicima s prebivalištem na području Osječko-baranjske 

županije s iznosom mirovine 1.200,00 kuna i manjom koji mirovinu ostvaruju u Republici Hrvatskoj 

ili iz bivših jugoslavenskih republika, osigurana je isplata jednokratnih novčanih pomoći u iznosu od 

150,00 kuna iz Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. Isplata uskrsnica 

umirovljenicima izvršena je prema Ispisu korisnika mirovine Hrvatskog zavoda za mirovinsko 

osiguranje - Središnje službe te popisa sastavljenih temeljem osobnih zahtjeva umirovljenika uz 

dokaze o visini mirovine. Temeljem toga isplaćene su uskrsnice za 6243 umirovljenika u visini od 
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936.450,00 kuna. Podjela uskrsnica izvršena je u dva navrata jer su se neke uputnice zbog različitih 

razloga (kao primjerice boravak umirovljenika u bolnici i sl.) vratile, a neki umirovljenici, zbog 

manjkavosti Ispisa, nisu bili obuhvaćeni prvom podjelom pa su nakon dostave dokaza o visini 

mirovine obuhvaćeni sljedećom podjelom. 

 

 Uz to, Skupština Osječko-baranjske županije na sjednici održanoj 24. svibnja 2016. godine 

donijela je Odluku o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na području 

Osječko-baranjske županije u 2016. godini ("Županijski glasnik" broj 3/16.) kojom je određeno da će 

se korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva i kojima se rješenjem nadležnog 

upravnog tijela Županije prizna pravo na troškove ogrjeva odobriti novčani iznos u visini od 950,00 

kuna. U Proračunu Županije za 2016. godinu za troškove ogrjeva planirana su sredstva za 6164 

korisnika odnosno 5.855.800,00 kuna. Prvi zahtjevi za priznavanje prava na troškove ogrjeva za 2016. 

godinu dostavljeni su Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb u srpnju, a zaprimaju se u 

nadležnim upravnim tijelima jedinica lokalne samouprave radi što bolje dostupnosti usluge samim 

građanima. 

 

Kroz projekt "Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije" u 

okviru mjera pronatalitetne politike u prvoj polovini 2016. godine isplaćeno je 447.000,00 kuna za 894  

novorođenih beba s prebivalištem na području Osječko-baranjske županije (po 500,00 kuna za 

novorođenče što je 321 beba manje nego u istom razdoblju prošle godine). 

 

 

11. ŠKOLSTVO 
 

Nadležnosti Županije u djelatnosti školstva ograničene su na stvaranje materijalnih uvjeta 

djelovanja školskih ustanova i to samo u odnosu na škole kojih je Županija osnivač. To se poglavito 

odnosi na ulaganja u prostorni standard prosvjetne djelatnosti te financiranje materijalnih troškova 

decentraliziranih funkcija. No, i pored toga Županija je financirala programe i projekte u školstvu 

iznad minimalnog standarda te stipendirala učenike i studente te polaznike poslijediplomskih studija 

sukladno odlukama Županijske skupštine. 

 

11.1. Ulaganja u školske objekte 
 

Financiranje se provodi za 52 osnovne škole te za ukupno 28 srednjih škola, 2 samostalna 

učenička doma u ukupno 267 objekata, za čije održavanje su potrebna iznimna sredstva i trud u cilju 

što kvalitetnijeg rada u školama. Za kapitalne projekte osnovnih škola u 2016. godini planirana su 

sredstva iz Proračuna Osječko-baranjske županije iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 

5.879.361,00 kuna, a za opremanje osnovnih škola u iznosu od 600.000,00 kuna, što ukupno iznosi 

6.479.361,00 kuna. Za kapitalne projekte srednjih škola u 2016. godini planirana su sredstva iz 

Proračuna Osječko-baranjske županije iz decentraliziranih sredstava u iznosu od 3.474.195,00 kuna te 

iz vlastitih proračunskih sredstava u iznosu od 6.500.000,00 kuna, a za opremanje srednjih škola iz 

decentraliziranih sredstava u iznosu od 500.000,00 kuna, što ukupno iznosi 10.474.195,00 kuna. Do 

kraja lipnja 2016. godine za kapitalne projekte i opremanje osnovnih škola utrošena su sredstva iz 

Proračuna Osječko-baranjske županije u iznosu od 1.062.896,32 kuna, a za kapitalne projekte i 

opremanje srednjih škola u iznosu od 251.750,00 kuna. 

 

U osnovnom školstvu radi se na izgradnji 2 nove športske dvorane: OŠ Lug, planirane 

vrijednosti s opremanjem 4.800.000,00 kuna i OŠ Satnica Đakovačka, planirane vrijednosti s 

opremanjem 4.300.000,00 kuna. Također su u tijeku radovi na izgradnji novog školskog objekta OŠ 

"Matija Gubec" Magadenovac PŠ Marijanci planirane vrijednosti s opremanjem 5.600.000,00 kuna. U 

Planu 2016. godine su i radovi na izgradnji nove sportske dvorane OŠ Đakovački Selci planirane 

vrijednosti s opremanjem 7.100.000,00 kuna, a u prvoj polovici 2016. godine rješavali su se 

imovinsko pravni odnosi. U Planu su i radovi na dogradnji kuhinje i knjižnice OŠ Ladimirevci, 

planirane vrijednosti s opremanjem 1.300.000,00 kuna, na izgradnji male sportske dvorane OŠ 

J.A.Ćolnića Đakovo, planirane vrijednosti s opremanjem 1.200.000,00 kuna, na uređenju potkrovlja 
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OŠ Gorjani, planirane vrijednosti s opremanjem 370.000,00 kuna, na dogradnji učionice OŠ kralja 

Tomislava Našice PŠ Markovac, planirane vrijednosti s opremanjem 550.000,00 kuna i na dogradnji 

OŠ V.Nazor Đakovo, planirane vrijednosti s opremanjem 6.500.000,00 kuna. Planirana je i izrada 

projektne dokumentacije za novu glazbenu školu OŠ I.G.Kovačić Đakovo u vrijednosti 800.000,00 

kuna. 

 

U srednjem školstvu u planu su radovi na izgradnji novog objekta Centra za odgoj, 

obrazovanje i rehabilitaciju, za djecu s poremećajem iz autističnog spektra, na parceli Škole za 

osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek, planirane vrijednosti s opremanjem 

16.000.000,00 kuna. U Planu je izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ekonomske škole "Braća 

Radić" Đakovo u vrijednosti 900.000,00 kuna, izrada projektne dokumentacije za izgradnju novog 

učeničkog doma Ugostiteljsko-turističke škole Osijek u vrijednosti 1.100.000,00 kuna i izrada 

projektne dokumentacije te izgradnja I. gimnazije Osijek ukupna planirane vrijednosti 50.000.000,00 

kuna. U Planu je i završetak pripremnih radova na izgradnji novog objekta Srednje škole Donji 

Miholjac, ukupne planirane vrijednosti 28.000.000,00 kuna te radovi na uređenju športskog igrališta 

Gimnazije A.G.Matoša Đakovo, ukupne planirane vrijednosti 500.000,00 kuna. 

 

Sredstva za tekuće i investicijsko održavanje ulažu se u otklanjanje nužnih sanacija 

(krovovi, instalacije, sanitarni čvorovi, stolarija, podovi). U prvoj polovici 2016. godine započeto je 

provođenje postupaka javne nabave za radove na 14 osnovnoškolskih objekata i 10 srednjoškolskih 

objekata ukupne vrijednosti 3.794.171,00 kuna. 

 

11.2.  Financiranje decentraliziranih funkcija 
 

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

minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2016. godini utvrđena su 

sredstva za materijalne i financijske rashode osnovnih škola Osječko-baranjske županije u visini od 

36.525.290,00 kuna. Za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine materijalni i financijski 

rashodi realizirani su u iznosu od  14.540.135,52 kune, odnosno 39,81 % u odnosu na plan. 

Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni financijski standard u osnovnom školstvu što 

podrazumijeva pokriće općih i stvarnih troškova škola bez potrebnih sredstava za  ulaganja u razvoj 

prostora, suvremene opreme i obrazovanje kadrova. Analizom rashoda u osnovnim školama u prvih 

šest mjeseci 2016. godine za energente, prijevoz učenika, komunalne usluge, održavanje prostora i 

opreme ostvareno je 11.865.529,01 kuna što u strukturi rashoda čini 32,49 % što znači da se radi o 

minimalnom financijskom standardu odnosno ne postoji razvojna komponenta. Rashodi za 

usavršavanje nastave (stručno usavršavanje, službena putovanja, usluge promidžbe i informiranja, 

zakupnine, intelektualne usluge) iznose 1.033.312,52 kune što je 2,83 % ukupnih rashoda, a koji nisu 

dostatni za kvalitetno usavršavanje i praćenje novih standarda u povećanju znanja i stručnosti 

zaposlenika. Da bi škole pratile suvremena postignuća i da bi bile mjesta stjecanja kvalitetnog 

odnosno vrhunskog znanja trebaju više sredstava uopće, a posebice za stručno usavršavanje 

nastavnika. 

 

Prijevoz učenika osnovnih škola čiji je Osječko-baranjska županija osnivač u 2016. godini 

obavlja prijevoznička tvrtka APP d.d. Požega, koja je odabrana u postupku javne nabave, jer je 

ponudila najpovoljniju cijenu u iznosu od 15.299.346,25 kuna s PDV-om za dvije godine. Ukupno se 

prevozi 3.571 učenik iz 45 osnovnih škola sa 64 kvalitetna autobusa. Planirani iznos sredstava za 

ugovoreni prijevoz učenika  u 2016. godini iznosi 11.060.299,00 kuna. Za prvih šest mjeseci utrošeno  

je 3.848.539,37 kuna što iznosi 34,8 % u odnosu na plan. Osječko-baranjska županija svim osnovnim 

školama plaća ugovoreni prijevoz učenika na redovitu nastavu, prijevoz učenika na izbornu nastavu 

uključujući i rano učenje stranih jezika, pa i ukoliko se održava u suprotnoj smjeni kao i prijevoz na 

županijska natjecanja. 

 

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

minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova  u 2016. 

godini utvrđena su sredstva za materijalne i financijske rashode srednjih škola i učeničkih domova 
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Osječko-baranjske županije u visini od 22.064.389,00 kuna. Ovom Odlukom sredstva za materijalne i 

financijske rashode u srednjem školstvu ostala su nepromijenjena u odnosu na 2015. godinu. Za 

razdoblje od siječnja do lipnja 2016. godine ukupan iznos realiziranih sredstava za materijalne i 

financijske rashode je 9.556.496,33 kune. Decentraliziranim sredstvima osigurava se minimalni 

financijski standard srednjih škola i učeničkih domova što podrazumijeva pokriće općih troškova škola 

bez potrebnih sredstava za ulaganja u razvoj prostora, suvremene opreme i obrazovanje kadrova u 

školama i učeničkim domovima. Najveći dio sredstava troši se za pokriće fiksnih ili namjenskih 

rashoda na čiju visinu škole ne mogu utjecati i koji svake godine rastu brže od rasta ukupnih sredstava. 

Tu se osobito ističu troškovi prijevoza zaposlenika na posao i s posla i troškovi energije (grijanje i 

električna energija). U 2016. godini ovi troškovi planirani su u iznosu od 14.580.885,00 kuna što 

iznosi 66,08% ukupnih sredstava dok je u razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine utrošeno 

5.895.548,83 kune. Iz tako skromnih sredstava škole izdvajaju za stručno usavršavanje svojih 

zaposlenika 334.620,40 kune što predstavlja 1,52% od ukupnih  sredstava. Zbog visokih fiksnih 

troškova školama svake godine ostaje premalo sredstava za dodatna ulaganja, kako u zaposlenike tako 

i u prostor, što uvelike utječe na kvalitetu obrazovanja. 

 

Sredstva za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima utvrđena su u iznosu od 

6.300,00 kuna godišnje po učeniku koji koriste usluge učeničkih domova. Navedeni iznos predstavlja 

50% cijene programa. Ukupno planirana sredstva za 2016. godinu za ove namjene iznose 3.546.900,00 

kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine utrošeno je 2.047.540,66 kuna. Napominjemo da se 

cijena po učeniku nije mijenjala od 2004. godine, a inflacija i rast troškova života su evidentni svake 

godine što utječe na kvalitetu smještaja i prehrane u učeničkim domovima. 

 

11.3. Programi i projekti iznad minimalnog standarda 
 

Budući da se u okviru decentraliziranih sredstava osiguravaju sredstva za tzv. minimalni 

financijski standard u školstvu, odnosno za ostvarenje temeljnog programa, županije, općine i gradovi 

trebali bi težiti osiguravanju dodatnih sredstava za podizanje pedagoškog standarda i obogaćivanje 

programa odgoja i obrazovanja u školama. Iz toga su razloga Programom javnih potreba u školstvu za 

2016. godinu osigurana dodatna financijska sredstva u visini 32.497.300,00 kuna kojima je predviđeno 

financiranje organizacije natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini, financijsko 

podupiranje realizacije programa i projekata u osnovnim i srednjim školama, drugih aktivnosti u 

osnovnim i srednjim školama i ostalim odgojno-obrazovnim ustanovama, poticanje izvrsnosti, 

sufinanciranje školskih knjižnica obveznom školskom lektirom, sufinanciranje međumjesnog 

prijevoza učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije, realiziranje programa ispraćaja 

maturanata i sufinanciranje projekta obilježavanja Dana sjećanja na žrtvu Vukovara, te provedbu EU 

projekta "Učimo zajedno 2". Za realizaciju navedenih programa s 30. lipnjem 2016. je utrošeno 

19.501.789,79 kuna i to kako slijedi: 

- za financiranje organizacije natjecanja i smotri na županijskoj/međužupanijskoj razini   

utrošeno je 282.120,11 kuna, 

- za sufinanciranje programa i projekata u osnovnim i srednjim školama utrošeno je 70.070,00 

kuna, 

- za realizaciju ostalih programa i projekata u odgoju i obrazovanju utrošeno je 94.300,00 kuna, 

- za poticanje izvrsnosti utrošeno je 53.000,00 kuna, 

- za sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola Osječko-baranjske županije 

utrošeno je 17.061.306,21 kuna, 

- za realizaciju programa ispraćaja maturanata  utrošeno je 228.500,00 kuna, 

- dok je za provedbu EU projekta "Učimo zajedno 2" utrošeno 1.712.490,47 kuna. 

 

U ovoj školskoj godini u Osječko-baranjskoj županiji održano je 31 natjecanje i smotre u 

kojima su sudjelovala 2.162 učenika i to 1.244 učenika osnovnih škola i 918 učenika srednjih škola. 

Na međužupanijskim natjecanjima sudjelovalo je 126 učenika srednjih škola iz drugih županija. 

Osječko-baranjska županija u potpunosti financira organizaciju i provođenje natjecanja i smotri i za tu 

namjenu u Programu javnih potreba u školstvu osigurano je u Proračunu za 2016. godinu 350.000,00 

kn, a do 30. lipnja 2016. je utrošeno 282.100,11 kuna. 
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Tijekom prvih šest mjeseci 2016. godine provodio se i program "Programi i projekti u 

osnovnim i srednjim školama" koji obuhvaća sufinanciranje projekata i drugih aktivnosti u školama 

te razne druge oblike pomoći školama i učenicima, prema zahtjevu i obrazloženju škola tijekom 

školske godine, a po rješenju župana. U Proračunu za 2016. godinu za realizaciju ovog programa 

planirano je 123.500,00 kn, no kako se sredstva za financiranje materijalnih i financijskih rashoda u 

osnovnim i srednjim školama iz godine u godinu smanjuju, škole nisu u mogućnosti u okviru 

postojećih sredstava ili samostalno financirati programe, projekte i aktivnosti koje se provode, već u 

prvih šest mjeseci je u okviru ovog programa utrošeno 56,74% ili 70.070,00 kuna. 

 

 Programom "Ostali programi i projekti u odgoju i obrazovanju" u Proračunu za 2016. 

godinu planirano je 296.500,00 kuna za sufinanciranje ostalih projekata i aktivnosti za realizaciju 

odgojno-obrazovnih programa i druge oblike pomoći sudionicima odgojno-obrazovnih programa 

(predškolski odgoj, školstvo, visoko obrazovanje, znanost) koji se realiziraju tijekom godine, sukladno 

obrazloženju i zahtjevu odgojno-obrazovne ustanove ili nositelja program/projekta, a po rješenju 

župana. U prvih 6 mjeseci je utrošeno 94.300,00 kuna ili 31,8% ukupnog raspoloživog iznosa. 

 

Programom poticanje izvrsnosti u Proračunu za 2016. godinu planirano je 200.000,00 kuna 

za poticanje izvrsnosti fizičkih i pravnih osoba kroz sufinanciranje odlazaka na međunarodna 

natjecanja i smotre, sufinanciranje ljetnih škola, studijskih putovanja, nabavu opreme i ostalih 

programa i projekata odgojno-obrazovnih ustanova koje svojim radom, programima i projektima 

potiču izvrsnost i ostvaruju izvanredne rezultate, sukladno zamolbi i obrazloženju, a po rješenju 

župana. U prvih 6 mjeseci utrošeno je 53.000,00 kuna ili 26,5% ukupnog raspoloživog iznosa. 

 

Radi ostvarenja jednake dostupnosti obrazovanja za mlade, Vlada Republike Hrvatske je na 

sjednici održanoj 30. prosinca 2015. godine donijela Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje siječanj-ožujak 2016. godine, dok je na 

sjednici održanoj 30. ožujka 2016. godine donijela Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola za razdoblje travanj-lipanj 2016. godine, kao i pripadajuće 

Upute o načinju provođenja odluke. Temeljem navedenih Odluka Vlada Republike Hrvatske sudjeluje 

u sufinanciranju prijevoza redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 100% cijene mjesečne 

učeničke ukoliko su članovi kućanstva koje je korisnik zajamčene minimalne naknade i u iznosu od 

75% cijene mjesečne učeničke karte za autobus odnosno vlak ostalim redovitim učenicima. U ostatku 

cijene mjesečne učeničke karte, ovisno o financijskim mogućnostima, mogu sudjelovati: jedinice 

lokalne i područne (regionalne) samouprave, prijevoznik i roditelj. Osječko-baranjska županija 

sufinancira prijevoz redovitih učenika srednjih škola u iznosu od 5% cijene mjesečne učeničke karte 

za autobus odnosno vlak što je uredila Odlukom o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za 

redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine. 

Ukupan iznos sredstava za prijevoz redovitih učenika srednjih škola na području Osječko-baranjske 

županije za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine iznosi 17.061.306,21 kuna, od čega je obveza 

Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta iznos od 16.058.760,98 kuna, dok je Osječko-baranjska 

županija utrošila 1.002.545,23 kune. Osječko-baranjska županija je svoje obveze prema 

prijevoznicima podmirila u cijelosti, dok Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta još ima obvezu 

podmirenja troškova prijevoza za svibanj i lipanj 2016. godine u iznosu od 5.119.535,24 kuna. 

 

I ove godine je Osječko-baranjska županija organizirala 12. program plesanja plesa 

QUADRILLE 2016. Iako se broj učenika, pa tako i maturanata, iz godine u godinu smanjuje, ove 

godine u programu plesa Quadrilla sudjelovalo je 3.000 maturanta, od kojih više od polovice u gradu 

Osijeku, koji su 17. svibnja 2016. godine u šest gradova Osječko-baranjske županije - Belom 

Manastiru, Valpovu, Donjem Miholjcu, Našicama, Đakovu i Osijeku plesali francuski dvorski ples - 

"četvorke" na poznatu Straussovu quadrillu iz operete "Šišmiš". Ples Quadrille se u svim gradovima 

izvodio točno u 12:00 sati, nakon čega je uslijedilo snimanje milenijske fotografije za koju su osječki 

maturanti tijelima "ispisali" - "KOHORTA". Projekt je vrlo zahtjevan u organizacijskom pogledu, 

obuhvaća učenje plesa Quadrille u samim školama, organiziranje generalnih proba u svakom od 

navedenih gradova i koordinaciju događaja te osiguravanje financijskih sredstava koja su, ove godine, 

osigurana i za koncertni nastup glazbene grupe Opća opasnost koji se održao u večernjim satima na 
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Lijevoj obali Drave, te su ove godine iznosila 228.500,00 kn. Izvođenje plesa Quadrille u Osječko-

baranjskoj županiji je pozitivan i hvale vrijedan primjer organiziranosti mladih i kao takav je izuzetno 

dobro prihvaćen od samih maturanata, njihovih roditelja, škola te stanovnika svih gradova Osječko-

baranjske županije, a kao pozitivan primjer popraćen je i od strane medija. Projekt plesa Qaudrille se u 

potpunosti realizirao sredstvima Županije. 
 

Od programa koji su realizirani u 2016. godini posebno se ističe program EU projekti - 

"Učimo zajedno 2" koji je tijekom provedbe osiguravao pomoćnike u nastavi za 106 učenika s 

teškoćama u razvoju u osnovnim i srednjim školama na području naše županije.  Projekt je financiran 

u ukupnom iznosu od 2.615.750,00 kuna, odnosno iz sredstava Europskog socijalnog fonda i 

Državnog proračuna 95%, odnosno u iznosu od 2.475.750,00 kuna, dok je Osječko-baranjska županija 

izdvojila 140.000,00 kuna vlastitih sredstava.  kn. Razdoblje provedbe projekta je od 1. rujna 2015. do 

31. kolovoza 2016. godine. Prijavitelj i nositelj projekta je Osječko-baranjska županija, dok su partneri 

na projektu Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje, 39 osnovnih i 4 srednje škole.  U 2016. 

godini, do 30. lipnja, za realizaciju projektnih aktivnosti je utrošeno 1.712.490,47 kuna. 

 

11.4. Stipendije, potpore za poslijediplomski studij i studentski krediti 
 

Osječko-baranjska županija stipendira učenike i studente od 2002./03. školske, odnosno 

akademske godine. Izdvajanje proračunskih sredstava za stipendiranje darovitih učenika i studenata te 

učenika i studenata koji se obrazuju za deficitarna zanimanja ispunilo je svoju svrhu. Na učenike i 

studente djeluje poticajno jer ih potiče na postizanje visokog prosjeka ocjena i značajnih rezultata na 

natjecanjima. Veći broj studenata diplomira znatno ranije od predviđenog zakonskog roka nakon čega 

mnogi nastavljaju poslijediplomski studij, a velika većina se i zapošljava u Osječko-baranjskoj 

županiji. U Proračunu 2016. godine za stipendiranje učenika i studenata predviđeno je 1.500.000,00 

kuna, dio za ugovorne obveze iz prethodnih godina, a dio za nove korisnike stipendija od rujna, 

odnosno listopada 2016. godine. Od toga je iznosa za akademsku godinu 2015./16. u 2016. godini 

korisnicima isplaćeno, zaključno s 30. lipnjem, ukupno 670.900,00 kuna. U školskoj, odnosno 

akademskoj godini 2015./16. stipendiju je primalo 87 učenika (64 darovita učenika  i 23 učenika koji 

se obrazuju za deficitarno zanimanje) i 76 studenata (30 darovitih studenata i 46 studenta koji se 

obrazuju za deficitarno zanimanje). 
 

Osječko-baranjska županija dodjeljuje potpore za poslijediplomski studij od 2002./03. 

akademske godine. Poslijediplomski studij obrazuje mlade ljude s područja Županije za najvišu razinu 

znanja bez kojega zasigurno nema napretka u gospodarstvu, ali i u ostalim djelatnostima kao što su 

zdravstvo, socijalna skrb, školstvo, uprava i pravosuđe te brojne druge djelatnosti koje zahtijevaju 

nova znanja i najnovije znanstvene spoznaje. U Proračunu 2016. godine za potpore za 

poslijediplomski studij bilo je predviđeno 300.000,00 kuna. Temeljem Natječaja za dodjeljivanje 

potpora za poslijediplomski studij dodijeljene su potpore i potpisani su ugovori sa 62 kandidata kojima 

je isplaćeno ukupno 299.640,48 kuna. 
 

Tijekom 2016. godine nastavljena je provedba projekta "Studentski krediti" za što je u 

Proračunu 2016. godine planirano 100.000,00 kn. Ukupno je za subvenciju kamata iz Proračuna 

Županije, zaključno s 30. lipnjem, isplaćeno 9.003,76 kuna. Na Javni poziv za dodjelu studentskih 

kredita uz subvenciju kamata za akademsku godinu 2015./16. u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 

2016. godine prijavilo se 3 kandidata od kojih su svi ispunili uvjete za dodjelu studentskih kredita uz 

subvenciju kamata ukupne vrijednosti 385.000,00 kuna. Dva zahtjeva su realizirana, a jedan zahtjev je 

proslijeđen Zagrebačkoj banci na daljnje postupanje te se očekuje realizacija i potpisivanje ugovora 

između korisnika i banke. 

 

 

12. KULTURA, ŠPORT I TEHNIČKA KULTURA 
 

Skupština Osječko-baranjske županije je na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine donijela 

Program javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. 

Programom je obuhvaćeno financiranje ustanova kulture kojima je Županija osnivač odnosno 
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suosnivač, a to su Muzej likovnih umjetnosti Osijek, za koji je u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2016. 

godine izdvojeno 1.070.619,03 kuna za plaće, materijalne i programske troškove te Hrvatsko narodno 

kazalište u Osijeku, za koje je u razdoblju od 01.01. do 30.06. 2016. godine izdvojeno 5.913.125,00 

kuna za plaće, materijalne i programske troškove. 

 

Nadalje, Programom su obuhvaćene i javne potrebe u kulturi, a to su sljedeće manifestacije i 

memorijali: Festival hrvatske tamburaške glazbe u Osijeku, Tamburaški orkestar Osječko-baranjske 

županije, Đakovački vezovi, Tamburaško društvo "Dora Pejačević" Našice, Memorijal "Franjo 

Krežma" i Strossmayerovi dani, za koje je u prvoj polovici godine izdvojeno 215.000,00 kuna. 

 

U sklopu Programa su i ostale javne potrebe u kulturi za koje je u prvoj polovici godine 

izdvojeno 277.500,00 kuna, a sufinanciraju se putem natječaja koji se raspisuje svake godine. Tako je 

29. siječnja 2016. raspisan Natječaj za 2016. godinu i objavljen u Glasu Slavonije i na web stranicama 

Županije. Temeljem Natječaja donesen je Plan raspodjele sredstava prema Programu javnih potreba u 

kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. Sredstva se isplaćuju kada korisnici 

sredstava potpišu ugovor o sudjelovanju Osječko-baranjske županije u financiranju/sufinanciranju 

projekta/programa koje su prijavili na Natječaj. Županija je u Proračunu predvidjela 150.000,00 kuna 

za sufinanciranje znanstvenih jedinica  Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Sredstva će se 

isplatiti u drugoj polovici godine. Iz navedenog je razvidno da je za kulturu u razdoblju od 01.01. do 

30.06. 2016. godine izdvojeno ukupno 7.476.244,03 kuna. 

 

U razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine za potrebe športa utrošeno je 

1.165.192,44 kune od ukupno planiranih 3.500.000,00 kuna: 

- za Program poticanja i promicanja sporta (ravnomjeran razvoj sporta, programske aktivnosti 

županijskih granskih saveza, suorganizacije sportskih priredbi, športsko-rekreacijske 

aktivnosti osoba s invaliditetom, program djece predškolske dobi, izdavačka djelatnost…) 

utrošeno je 551.192,44 kune od ukupno planiranih 2.435.000,00 kuna, 

- za Program Športske zajednice OBŽ i županijskih granskih saveza utrošeno je 314.000,00 

kuna od ukupno planiranih 685.000,00 kuna, 

- za Program aktivnosti i sustava školskih sportskih natjecanja na Županijskoj razini (županijska 

natjecanja školskih sportskih društava) utrošeno je 300.000,00 kuna od ukupno planiranih 

380.000,00 kuna. 

 

Skupština Osječko-baranjske županije je na 17. sjednici 20. listopada 2015. godine donijela 

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu. 

U okviru Programa Županija je za Zajednicu tehničke kulture Osječko-baranjske županije u razdoblju 

od 01.01. do 30.06. 2016. godine izdvojila 535.677,07 kuna. Financirale su se plaće i materijalni 

troškovi, "Zimska škola informatike" te dio programskih troškova. 

 

 

13. OBRANA I ZAŠTITA 
 

Izgradnji sustava civilne obrane, zaštite i spašavanja Županija je u izvještajnom razdoblju 

posvećivala dužnu pažnju. S ciljem njezinog jačanja poduzet je niz aktivnosti pretežito usmjeren 

osposobljavanju nositelja ovoga sustava. Održano je 60 sastanaka s predstavnicima institucija (MUP, 

MORH, PUZS, HGSS, Hrvatske vode, Hrvatski Crveni križ, Caritas, Vatrogasna zajednica, Radio-

amateri s područja Osječko-baranjske županije, Društvo za podvodne aktivnosti "Mursa" te ostalim 

institucijama i udrugama građana koje se bave zaštitom i spašavanjem), vezanih uz rješavanje 

problematike zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije. Održano je i 20 savjetovanja načelnika i 

gradonačelnika Osječko-baranjske županije iz područja zaštite od požara (sukladno Programu Vlade o 

protupožarnoj sezoni). 

 

 U operativnom dijelu, obavljani su poslovi izrade baze podataka za područje zaštite i 

spašavanja te je nastavljen proces kadrovske popune i materijalno-tehničkog opremanja 

specijalističkih postrojbi civilne zaštite. Održano je i 25 edukativnih sastanaka s pripadnicima 
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postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Osječko-baranjske županije. Radi provjere njihove 

osposobljenosti u ovom su razdoblju održana je smotra postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene 

Osječko-baranjske županije te pokazna vježba u kojoj su pored županijskih postrojbi civilne zaštite 

sudjelovale i sve operativne snage zaštite i spašavanja s područja županije (vježba "KBC Osijek 2016. 

godina"). 

 

Osobita pozornost poklonjena je osposobljavanju dobrovoljnih vatrogasnih društava. U 

cilju pravovremenog i kvalitetnog djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava u ovom izvještajnom 

razdoblju prvi puta je primijenjen sustav financiranja uređen Provedbenim planom unaprjeđenja 

zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu koji obuhvaća financiranje 

prostornih uvjeta djelovanja dobrovoljnih vatrogasnih društava, njihovog opremanja i djelovanja 

izravno odnosno putem jedinica lokalne samouprave. 

 

 Ukupnim sustavom ravnao je Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije, koji je 

na 5 svojih sastanaka detaljno analizirao sva pitanja iz samoupravnog djelokruga Osječko-baranjske 

županije koja se tiču zaštite i spašavanja, zaštite od požara, civilne zaštite i zaštite na radu. 
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IV. FINANCIJSKA POLITIKA I GOSPODARENJE IMOVINOM 

 

1. Opći financijski okvir i proračunska politika 
 

U okviru ovlasti utvrđenih zakonom i Statutom, župan izvršava te osigurava izvršavanje općih 

akata predstavničkog tijela, te upravlja nekretninama, pokretninama i rashodima Županije. O 

izvršavanju Županijskog proračuna i provođenju propisa i općih akata Županije župan izvještava 

predstavničko tijelo. Stoga se o proračunskoj politici Županijska skupština podrobnije posebno 

izvješćuje godišnjim izvješćem o izvršenju proračuna za prethodnu godinu i polugodišnjim izvješćem 

za tekuću godinu pod uvjetima i na način propisan Zakonom o proračunu. U tome Izvješću izdvojene 

su opće napomene o proračunskoj politici realiziranoj u financijskom okviru utvrđenom Županijskim 

proračunom u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2016. godine. 

 

Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu donijela je Skupština Osječko-

baranjske županije na svojoj 17. sjednici održanoj 20. listopada  2015. godine u ukupnoj svoti od 

614.723.000,00 kuna. U ovom izvještajnom razdoblju donesena su dva Rješenja o izmjeni namjene i 

visine sredstava. Osim što proračun pokazuje najvažnije ciljeve jedinice samouprave u proračunskoj 

godini, on služi i kao sustav kontrole prikupljanja i trošenja proračunskih sredstava. Proračun 

Osječko-baranjske županije sastavljen je na način da se transparentno može vidjeti na koji se način 

prikupljaju prihodi, a s druge strane, u posebnom dijelu proračuna, nalazi se odgovor za što će se 

prikupljena sredstva potrošiti. Uz svaku  proračunsku stavku naveden je i izvor financiranja koji 

osigurava namjensko trošenje proračunskih prihoda. Još sredinom 2009. godine uvedena je i veća 

financijska disciplina tako da se, umjesto dotadašnjeg mjesečnog, prešlo na dnevno praćenje prihoda, 

te su se shodno naplaćenim prihodima izvršavale i proračunske obveze, što uvelike smanjuje rizike 

od nenamjenskog trošenja sredstava. 

 

Tijekom fiskalne godine kontrolu trošenja proračuna obavljaju upravna tijela Županije, dok 

konačnu kontrolu izvršenja proračuna obavlja Državni ured za reviziju. Nalaz Državnog ureda za 

reviziju za 2015. godinu bio je bez primjedbi i dano je bezuvjetno mišljenje, što govori da je 

Županija poslovala u skladu sa zakonima i propisima Republike Hrvatske. Bitno je naglasiti da od 

2005. godine Županija ima bezuvjetno mišljenje Državnog ureda za reviziju. 

 

Upravni odjel za javne financije Osječko-baranjske županije utvrđuje i naplaćuje porez na 

nasljedstva i darove na temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih darovnih ugovora. 

Tijekom prvih 6 mjeseci 2016. godine na temelju pravomoćnih rješenja o nasljeđivanju i ovjerenih 

darovnih ugovora otvoreno je 1.669  predmeta. Riješeno je 1.636 predmeta, a u tijeku je rješavanje 33 

predmeta. Naplaćeno je ukupno 161.952,34 kuna. U prvoj polovini 2016. godine doneseno je 25.233 

poreznih rješenja kojima je razrezan porez na cestovna motorna vozila u ukupnom iznosu od 

9.342.253,27 kuna. Naplaćeno je ukupno 8.995.520,61 kuna. Porez na plovila će biti razrezan u 

drugoj polovini 2016. godine. Nakon poslanih opomena radi nepravovremenih uplata utvrđenog 

poreza, pokrenuto je 1.318 ovršnih postupaka, od čega su 1.099 ovršna postupka dovršena, odnosno 

porezni dug je u cijelosti naplaćen, dok je 219 ovrha u postupku naplate kod Financijske agencije, 

sukladno Zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. U drugom dijelu godine poduzimat će 

se sve potrebne radnje u svrhu naplate potraživanja po toj osnovi. Svi porezni obveznici i dalje na 

web stranicama Osječko-baranjske županije, putem OIB-a mogu provjeriti stanje svog duga i 

vidjeti primjer uplatnice sa svim potrebnim podacima. U sljedećem grafičkom prikazu vidljiva je 

naplata poreza na cestovna motorna vozila u prvom polugodištu u razdoblju 2005.- 2016. godine. 
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Od zajedničkih prihoda, koji se dijele između države, županija i jedinica lokalne samouprave, 

najveći udio ima porez i prirez na dohodak. On je u 2010. i 2011. godini imao tendenciju pada, nakon 

čega bilježi rast i stabilizaciju, u prvom polugodištu 2015. godine ponovno značajniji pad, a u 2016.  

rast, što je vidljivo u sljedećem grafičkom i tabličnom prikazu: 

 

 
 

U nastavku se daje ostvarenje ostalih nenamjenskih prihoda u prvoj polovini 2016. godine i 

istim polugodišnjim razdobljima prethodnih godina: 

 

Vrsta 

prihoda / 

godina 

2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

Porez i 

prirez na 

dohodak 

34.214.461,54  38.428.059,11  37.040.706,61  37.865.033,82  33.073.718,81  38.139.553,72  

Porez na 

automate 
343.100,00  304.800,00  121.915,00  124.400,00  113.925,00  105.900,00  

38.139.553,72  

33.073.718,81  

37.040.706,61  

37.865.033,82  

38.428.059,11  

34.214.461,54  34.373.290,31  

40.369.767,28  

39.255.064,75  

31.000.000,00  

32.000.000,00  

33.000.000,00  

34.000.000,00  

35.000.000,00  

36.000.000,00  

37.000.000,00  

38.000.000,00  

39.000.000,00  

40.000.000,00  

41.000.000,00  

2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 

350.439,64 

7.564.393,83 

8.995.520,61 9.008.661,69 9.023.800,53 

618.027,44 

1.631.315,13 

947.381,40 

1.412.891,08 

1.517.696,07 

1.216.814,67 

1.168.734,56 

0,00 

1.000.000,00 

2.000.000,00 

3.000.000,00 

4.000.000,00 

5.000.000,00 

6.000.000,00 

7.000.000,00 

8.000.000,00 

9.000.000,00 

10.000.000,00 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
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Porez na 

cestovna 

motorna 

vozila 

618.027,44  9.023.800,53  350.439,64  9.008.661,69  7.564.393,83  8.995.520,61  

Porez na 

nasljedstva 

i darove 

24.141,03  96.436,73  231.829,80  175.650,87  491.880,23  161.952,34  

Pristojbe i 

naknade 
427.209,88  406.844,15  753.641,54  369.595,75  1.010.821,99  1.101.934,27  

Ostale 

upravne 

pristojbe 

1.788.745,68  1.909.920,91  3.009.133,93  1.512.634,73  1.772.232,66  1.771.073,41  

 

Kako tijekom proteklih, i ove su godine blagovremeno podmirivane obveze vjerovnicima, 

zajmodavcima, zaposlenicima i poslovnim suradnicima. Redovno su izvršavana plaćanja računa, 

podmirivanje javnog duga prema rokovima dospijeća, te prijenosi decentraliziranih sredstava  

proračunskim korisnicima. Proračunski korisnici osnovnih i srednjih škola svoja plaćanja iz 

decentraliziranih sredstava obavljali su putem županijske riznice.  Izvršavane su redovne mjesečne 

doznake ustanovama kulture, športa, tehničke kulture te ostalim proračunskim korisnicima. Isplate 

studentskih stipendija bile su redovite. Sve zakonske  obveze Proračuna (Državni hidrometeorološki 

zavod, Vatrogasna zajednica Osječko-baranjske županije, Hrvatski crveni križ) redovito su 

izvršavane. Unatoč financijskim problemima, dugogodišnji cilj Osječko-baranjske županije u smislu 

ravnomjernog razvoja cijelog područja nije narušen i sve pomoći  jedinicama lokalne samouprave 

koje su u Proračunu planirane, izvršene su sukladno Odluci o izvršavanju proračuna za tekuću 

godinu. 

 

2. Osiguravanje dopunskih izvora sredstava 
 

Budući da sredstva Županijskog proračuna nisu dostatna za ostvarivanje planiranih projekata i 

zadovoljavanje utvrđenih potreba, Župan je nastojao pokretanjem odgovarajućih inicijativa i aktivnosti 

osigurati dopunska sredstva kojima bi se uvećao fiskalni kapacitet Županije, odnosno raspoloživa 

masa sredstava za te namjene. U tom cilju pokretane su aktivnosti udruživanja sredstava s jedinicama 

lokalne samouprave na  području Županije za određene projekte, aktivnosti suinvestiranja određenih 

projekata s državnim i paradržavnim tijelima, aktivnosti osiguravanja sredstava iz  međunarodnih 

izvora te dopunskih sredstava iz Državnog proračuna. 

 

U ostvarivanju projekata od regionalnog interesa Županija je nastojala povezati interese više 

jedinica lokalne samouprave na svom području te Države odnosno odgovarajućih državnih tijela i 

institucija. U financijskom smislu, Županija je poticala odnosno prihvaćala inicijative za udruživanjem 

sredstava čime su osiguravana dostatna sredstva za izvršenje odnosnog projekta. 

 

Na ovaj način u 2016. godini planirano je udruživanje sredstava s vanjskim izvorima u visini 

od 34.648.930,00 kuna prikazanih u sljedećoj tablici: 

 

Izvor sredstava Plan Realizacija Namjena 

Hrvatske vode, jedinice 

lokalne samouprave i 

trgovačka društva 

11.000.000,00    -  
Za projektnu dokumentaciju i izgradnju 

za NAPNAV 

Državni proračun - 

Ministarstvo 

poduzetništva i obrta 1.490.000,00  454.774,49  

Udruživanje sredstava za subvenciju 

kamata za kredite poljoprivrednika, 

malih i srednjih poduzetnika. Uz 

ministarstva u subvenciji kamatne stope 

sudjeluju jedinice lokalne samouprave i 
Državni proračun - 

Ministarstvo branitelja 



 46 

Tekuće pomoći iz 

gradskog proračuna - za 

kamate 

Županija. 

Državni proračun - 

Ministarstvo vanjskih 

poslova i europskih 

integracija 

    -   10.000,00 
Za djelovanje Savjeta za europske 

integracije 

Državni proračun - 

Dravis IV. 
391.000,00  - Međunarodni projekt Dravis III. 

Ostali prihodi za 

posebne namjene 

- Fond za zaštitu okoliša 

i energetsku 

učinkovitost - 

gospodarenje energijom 

15.600.000,00  1.806.152,51 Energetska učinkovitost 

Tekuće pomoći od 

institucija i tijela EU - 

PROJEKT  IPA 

PREKOGRANIČNI 

PROGRAM 

HRVATSKA-SRBIJA - 

DUNAVIS 

3.859.000,00    - 

Jačanje kapaciteta jedinica područne 

(regionalne) samouprave za postupanje 

u izvanrednim situacijama u 

pograničnom području 

Tekuće pomoći iz 

državnog proračuna 

temeljem prijenosa EU 

sredstava - EU projekti 

"Učimo zajedno" 

- 310.628,25 

Sredstvima osiguranim iz EU fondova 

financiranje pomoćnika u nastavi djeci s 

teškoćama u osnovnoškolskim 

ustanovama Osječko-baranjske županije 
Tekuće pomoći iz 

državnog proračuna 

temeljem prijenosa EU 

sredstava - EU projekti 

"Učimo zajedno 2" 

1.633.930,00   - 

Tekuće pomoći iz 

državnog proračuna 

temeljem prijenosa EU 

sredstava - 

RAZMINIRANJE 

- 1.864.789,06  
Sredstvima osiguranim iz EU fondova 

financiranje razminiranja 

Ostali prihodi za 

posebne namjene 

- kreditna linija za 

obrtna sredstva 

50.000,00  - 

Sredstva jedinica lokalne samouprave s 

područja Osječko-baranjske županije za 

subvenciju kamate na poduzetničke 

kredite 

Ostali nespomenuti 

prihodi po posebnim 

propisima - 

širokopojasna 

infrastruktura 

200.000,00  - 

Za poticanje razvoja gospodarskog 

okruženja ulaganjem u širokopojasnu 

infrastrukturu u slabije razvijenim 

područjima (usklađivanje s propisima i 

politikama EU te nacionalnim 

politikama i programima). 

Ostali prihodi za 

posebne namjene 

- za vodnu stepenicu 

425.000,00  - 

Revizija Studije opravdanosti i 

izvodivosti investicije  izgradnje 

višenamjenskog hidrotehničkog sustava 

za uređenje vode i zemljišta (VS 

Osijek) i studije procjene utjecaja na 

okoliš 
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Ostali prihodi za 

posebne namjene 

- za prostorno-prometnu 

studiju 

-  47.500,00  

Prostorno prometna studija cestovno-

željezničkog prometnog sustava šireg 

područja grada Osijeka 

UKUPNO 34.648.930,00  4.493.844,31    

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

su stavka unutar njega. 
 

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

godini uz svoja sredstva vezala sredstva jedinica lokalne samouprave s područja Županije, državnih 

institucija i EU sredstava. 

 

3. Sustav potpora iz Proračuna Osječko-baranjske županije 
 

Sustav potpora u Osječko-baranjskoj županiji postupno se gradio i dograđivao prateći 

donošenje i čestu izmjenu propisa, prateći i prilagođavajući se praksi postupanja resornih 

ministarstava. Rezultat ovog procesa je i unaprjeđenje postupaka odobravanja potpora. Česta izmjena 

i kontradiktornost propisa, različitost mišljenja i postupanja središnje državne uprave i niz objektivnih 

i subjektivnih razloga značajno su otežavali taj put. No, unatoč svemu, postupajući brigom dobrog 

gospodara i slijedeći ciljeve politike utvrđene propisima i planskim dokumentima, Osječko-baranjska 

županija je osiguravala zakonitost svoga postupanja. Ulazak Republike Hrvatske u Europsku uniju te 

donošenje i izmjena propisa koji se odnose na sustav potpora utjecao je i na promjene na 

normativnom planu jedinica teritorijalne samouprave, pa tako i Osječko-baranjske županije. 
 

 Tijekom 2015. godine dovršen je posao normativnog uređivanja sustava dodjele potpora iz 

sredstava Županijskog proračuna. Podsjećanja radi, u drugoj polovini 2015. godine pripremljen je 

nacrt nove Odluke o kojem je provedeno savjetovanje sa zainteresiranom javnošću te je Skupština 

donijela novu Odluku o financiranju programa i projekata udruga od interesa za opće dobro u 

Osječko-baranjskoj županiji, pripremljen je nacrt te je aktom Župana od 17. lipnja 2015. noveliran 

Pravilnik o vođenju baze podataka "Financiranje udruga" u informacijskom sustavu Osječko-

baranjske županije. Nastavno, prema elementima sadržanim u Pravilniku, izrađen je informatički 

program čija primjena bi trebala započeti s početkom 2016. godine. Dograđen je koncept programa 

javnih potreba u zdravstvu, socijalnoj skrbi i školstvu koje je Skupština donijela krajem 2015. godine 

kriterijima i postupkom odobravanja sredstava. Sukladno određenju Zakona o financiranju javnih 

potreba u kulturi, izrađen je nacrt Odluke o financiranju javnih potreba u kulturi na području Osječko-

baranjske županije koju je Skupština donijela 17. prosinca 2015. godine. Provedbenim planom 

unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske županije za 2016. godinu koji je 

Skupština donijela 17. prosinca 2015. godine uređeno je financiranje dobrovoljnih vatrogasnih 

društava i javnih vatrogasnih postrojbi izvan standarda utvrđenog Zakonom o vatrogastvu. Izrađen je 

nacrt te je Skupština 7. srpnja 2015. godine donijela Odluku o potporama u ruralnom turizmu na 

području Osječko-baranjske županije. Posebne potpore jedinicama lokalne samouprave uređene su 

Odlukom o potporama za izradu dokumentacije za provedbu mjera iz Programa ruralnog razvoja 

Republike Hrvatske za razdoblje 2014. - 2020., koju je Skupština donijela 7. srpnja 2015. godine. 
 

U provedbi koncepta utvrđenog normativnih rješenja prikazanih akata, Sustav je 

operacionaliziran utvrđivanjem potrebnih obrazaca, formiranjem odgovarajućih stručnih 

povjerenstava, a osobito pripremom i donošenjem Plana dodjele potpora iz Proračuna Osječko-

baranjske županije u 2016. godini. Ovim Planom se identificira naziv potpore utvrđen odgovarajućim 

programskim ili općim aktom, pravni temelj dodjele, namjena sredstava, potencijalni korisnici, 

raspoloživi ukupni iznos, iznos (intenzitet) potpore, način (postupak) dodjele te planirani datum 

provedbe postupka dodjele. S ciljem osiguranja transparentnosti sustava redizajnirane su internetske 

stranice Županije na kojima je na jednostavan način prikazan sustav, podržani pristupi svim 

relevantnim dokumentima, objavljen Plan dodjele potpora, javni pozivi za podnošenje zahtjeva za 

odgovarajućim potporama te objavljeni akti o dodijeljenim potporama. Sve ovo prati i odgovarajući 

informacijski sustav podržan informatičkom tehnologijom. 
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Prva polovina 2016. godine bila je godina implementacije novih rješenja, ali i evaluacije 

novoga sustava financijskih potpora Osječko-baranjske županije. Uređenost sustava osiguravala je 

primjena utvrđenog Plana dodjele potpora koji je svim zainteresiranima pružao podatke o vrsti i 

namjeni potpora, mogućim korisnicima, postupku dodjele i vremenu njegova provođenja kao i o 

raspoloživim sredstvima. 

 

4. Upravljanje i raspolaganje imovinom Županije 
 

Imovinu Županije, uz prikazana financijska sredstva čine i nekretnine u njezinom vlasništvu te 

imovinska prava, pretežito u odnosu na trgovačka društva kojih je su/vlasnik. Njima je Županija 

upravljala i raspolagala pažnjom dobrog gospodara. 

 

U svezi s promjenama koje se odnose na vlasništvo odnosno suvlasništvo Županije u 

trgovačkim društvima nastale tijekom izvještajnog razdoblja, prema stanju na dan 30. lipnja 2016. 

utvrđeno je da: 

- u navedenom razdoblju nije bilo novih postupaka u privatizaciji trgovačkih društava u 

suvlasništvu Osječko-baranjske županije, 

- u postupku privatizacije trgovačkih društava vodnog gospodarstva Vuka d.d. Osijek, 

Karašica-Vučica d.d. Donji Miholjac otplata dionica obavlja se prema utvrđenoj dinamici. 

Tako su do 30. lipnja 2016. godine dioničari Vuke d.d. Osijek uplatili 32.273,66 kuna, a 

dioničari Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac uplatili su 64.091,35 kuna. Tijekom cijelog 

ovog razdoblja nije bilo  zakašnjenja u otplati zbog kojih bi se raskidali osnovni ugovori o 

prodaji dionica, 

- do 30. lipnja 2016. godine udjeličari tvrtke Cesting d.o.o. Osijek uplatili su 142.780,32 

kuna. 

 

Trenutno stanje vlasničke strukture trgovačkih društava u su/vlasništvu Osječko-baranjske 

županije je: 

Red. 

br. 
Trgovačko društvo Temeljni kapital 

% učešća 

OBŽ 

OBŽ u 

kunama 

1. Cesting d.o.o. 24.763.000,00 38 9.408.000,00 

2. Karašica -Vučica d.d. 12.180.900,00 26 3.167.400,00 

3. 

Miholjački poduzetnički centar 

Lokalna razvojna agencija d.o.o. 

Donji Miholjac 

70.000,00 30 21.000,00 

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

5. 
Regionalna razvojna agencija 

Slavonije i Baranje d.o.o. 
40.000,00 50 20.000,00 

6. Regionalna veletržnica d.d. 27.449.600,00 8,16 2.240.000,00 

7. Slobodna zona d.o.o. 9.500.000,00 95,789 9.100.000,00 

8. Tera Tehnopolis d.o.o. Osijek  380.000,00 10,53 40.000,00 

9. Vuka d.d. Osijek 9.925.200,00 30,58 3.036.000,00 

10. Zračna luka Osijek d.o.o. 26.208.000,00 20 5.241.600,00 

11. Burza roba 600.000,00 50 300.000,00 

12. ULO hladnjača 2.000.000,00 50 1.000.000,00 

13. Ekos d.o.o Osijek 31.700,00 63 20.000,000 

 

 Skupština Ekos-a d.o.o. za gospodarenje otpadom, donijela je na svojoj sjednici održanoj 10. 

rujna 2015. godine Odluku o povećanju temeljnog kapitala trgovačkog društva Ekos d.o.o.. 

Vukovarsko-srijemska županija donijela je Odluku kojom pristupa trgovačkom društvu Ekos d.o.o. 

Osijek, a Osječko-baranjska županija Odluku kojom prihvaća pristupanje i to na način da 
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Vukovarsko-srijemska županija povećava temeljni kapital uplatom u novcu 11.700,00 kuna, tako da 

se povećava temeljni kapital s 20.000,00 kuna na 31.700,00 kuna. Vlasnička struktura kapitala je 

sljedeća: Osječko-baranjska županija ima poslovni udjel u nominalnom iznosu od 20.000,00 kuna što 

čini 63% u temeljnom kapitalu, a Vukovarsko-srijemska županija poslovni udjel od 11.700,00 kuna, 

sto čini 37% u ukupnom temeljnom kapitalu. 

 

Temeljem Zakona o vodama građevine detaljne melioracijske odvodnje na području 

Županije su njezino vlasništvo. Postupajući u skladu s navedenim zakonskim odredbama, kao i 

odredbama Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, u izvještajnom razdoblju Župan je 

zaključio ugovore o osnivanju pravu služnosti i ugovor o osnivanju prava građenja. U izvještajnom 

razdoblju Županija je dala pravo služnosti HEP-Plinu d.o.o. iz Osijeka u svrhu postavljanja 

plinovodnih cijevi radi izgradnje i održavanja Distribucijskog plinovoda za Zračnu luku i naselje 

Klisa, Našičkom vodovodu d.o.o. iz Našica pravo služnosti postavljanja vodoopskrbnog cjevovoda 

radi izgradnje spojnog vodovoda uz Našičku zaobilaznicu-dionica od državne ceste D515 do državne 

ceste D2, Gradu Donjem Miholjcu pravo služnosti postavljanja kabela radi izgradnje javne rasvjete 

Vukovarske ulice-istočni dio u Donjem Miholjcu. Također, Županija je dala pravo građenja Hrvatskim 

autocestama d.o.o. radi izgradnje autoceste Beli Manastir-Osijek-Svilaj, dionica Beli Manastir-Osijek. 

Prepoznajući važnost i značaj izgradnje pojedinih takvih objekata pravo služnosti i pravo građenja je 

osnivano bez naknade. 

 

Sukladno odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, a u svezi sa 

Zakonom o procjeni vrijednosti nekretnina, u izvještajnom razdoblju Župan je zaključio Ugovor o 

ispravku međne linije i uređenju imovinsko-pravnih odnosa s tvrtkom Niza d.o.o. farmom muznih 

krava iz Nize. Također, Župan je u izvještajnom razdoblju zaključio Ugovor o ispravku međne linije i 

uređenju imovinsko-pravnih odnosa s Rožom Sekalec iz Creta Bizovačkog. 
 

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

automobila i opreme Županije utrošeno ukupno 31.083,17 kn na materijale i dijelove koje su 

namještenici Službe za zajedničke poslove ugradili u županijske zgrade, vozila ili opremu. Sa 16 

županijskih službenih automobila prijeđeno je ukupno 294.040 km. 
 

Pored toga, vođeni su i postupci namirenja financijskih potraživanja putem 5 ovršnih 

predmeta, koje je pokrenula Županija kao ovrhovoditelj radi naplate svojih potraživanja (naknada 

troškova provedene analize i superanalize ispravnosti prehrambenih proizvoda, naknade parničnog 

troška), ovršni postupci su u tijeku, a Županija kao ovrhovoditelj je u redu namirenja tražbine kod 

banke, budući da je predložila ovrhu na računu ovršenika. Od trenutno 17 parničnih predmeta u 

kojima je Županija stranka u postupku: 

- u 8 predmeta su u tijeku glavne rasprave (održana su raspravna ročišta, Županija kao stranka 

ulagala je, sukladno tijeku parničnog postupka, podneske u kojima se očitovala i predlagala 

pojedine parnične radnje, dostavljala dokaze i očitovala se na dostavljene dokaze 

protustranke) 

- u 3 predmeta tek podnijete tužbe (zakazana pripremna ročišta), 

- u 3 predmeta je žalbeni postupak u tijeku, 

- u 1 predmetu došlo je do prekida postupka i  

- u 2 predmeta su donijete pravomoćne presude u korist Osječko-baranjske županije, ali je 

njihovo izvršenje nemoguće budući tuženici ne postoje (lovačka društva prestala postojati). 

 

5. Javna nabava 
 

Radi nabave robe, usluga i radova sukladno posebnim odlukama i planskim dokumentima 

Županijske skupštine, u visini predviđenoj Županijskim proračunom, a pod uvjetima i na način 

utvrđenim posebnim odlukama te Odlukom o izvršavanju Proračuna, Župan je tijekom izvještajnog 

razdoblja, sukladno propisima o javnoj nabavi donio Plan nabave Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu, 1 izmjenu i dopunu Plana nabave Osječko-baranjske županije za 2016. godinu, 17 rješenja (11 

rješenja o javnoj nabavi i  6 rješenja o odabiru najpovoljnije ponude), 14 zaključaka o prihvaćanju 

prijedloga ugovora,  6 dodataka ugovorima i 1 zaključak o prihvaćanju ponude. 
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Također je donio Pravilnik o nabavi roba, usluga i radova i Zaključak o predlaganju Izvješća o 

javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2015. godini kojeg je Skupština Osječko-baranjske 

županije zaključkom prihvatila. 

 

U razdoblju od 1. siječnja 20176. godine do 30. lipnja 2016. godine provedeno  je 14 postupaka 

javne nabave putem otvorenog postupka javne nabave, od kojih 1 završava sklapanjem okvirnog 

sporazuma o javnoj nabavi roba, 2 završavaju sklapanjem okvirnog sporazuma o javnoj nabavi usluge, 3 

sklapanjem ugovora o javnoj nabavi robe, 4 sklapanjem ugovora o javnoj nabavi usluga i 25 sklapanjem 

ugovora o javnoj nabavi radova. 

 

Temeljem Pravilnika o nabavi roba, usluga i radova za nabave roba i usluga (procijenjene 

vrijednosti do 200.000,00 kuna odnosno za nabavu radova procijenjene vrijednosti do 500.000,00 kn) 

provedeno je 25 nabave na temelju zahtjeva upravnih tijela Osječko-baranjske županije od kojih je 

jedan postupak poništen. 
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V. ZAKLJUČAK 
 

Kako je već mnogo puta napomenuto, polugodišnje razdoblje je prekratko da bi se u njemu 

stanje promijenilo u mjeri koja u bitnome sugerira drugačiju ocjenu u odnosu na prethodno 

polugodišnje razdoblje. Otuda je ocjenu prethodnog razdoblja moguće gotovo u cijelosti primijeniti i 

na tekuće, dakako, utemeljenu na aktivnostima toga razdoblja koje slijede utvrđene temeljne vizije i 

smjernice djelovanja. Stoga preostaje tek naglasiti najznačajnije markantne točke koje obilježavaju 

polugodišnje razdoblje obuhvaćeno ovim Izvješćem i razlikuju ga u odnosu na prethodno. 

 

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

aktima i aktima Županijske skupštine utvrđenih zadaća. S ciljem utvrđivanja jasne vizije razvoja 

Županije u tijeku je rad na pripremi nove Županijske razvojne strategije i s tim povezanih dokumenata 

planske naravi, jačanje konkurentnosti Županije odgovarajućim mjerama informacijske i druge 

promidžbe, jačanje osposobljenosti i pospješivanje sustava pripreme i apliciranje te provedbe 

razvojnih projekata za koje se sredstva osiguravaju iz domaćih i međunarodnih fondova, 

oblikovanjem, poticanjem i provedbom razvojnih projekata kojima se jača prometna povezanost 

Županije, stvaraju i poboljšavaju uvjeti razvoja gospodarstva u gospodarskim i poslovnim zonama, 

stvaraju potrebne pretpostavke racionalnog korištenja poljoprivrednog zemljišta te ostvaruju drugi 

ciljevi usmjereni jačanju gospodarske osnove Županije i potpunijem zadovoljavanju životnih potreba 

njezinih stanovnika. Ovo izvještajno razdoblje posebno karakteriziraju napori usmjereni jačanju 

uređenosti i transparentnosti funkcioniranja županijskog sustava, osobito sustava raspolaganja 

proračunskim novcem, kao i jačanje komunikacije sa zainteresiranom javnošću o bitnim elementima 

politike zadovoljavanja javnih potreba stanovništva. 

 

Dakako da je ova usmjerenja i ciljeve moguće polučiti tek kvalitetnim i usklađenim 

djelovanjem svih županijskih tijela u okvirima općih gospodarskih kretanja u Županiji i Republici 

Hrvatskoj te djelokruga rada i nadležnosti kao i financijskih mogućnosti Županije. Svoj prilog tome 

odgovorno će davati Župan sa suradnicima i upravnim tijelima usklađeno djelujući sa Županijskom 

skupštinom u granicama njihovih odgovornosti. 
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 Župan 

 

 dr.sc. Vladimir Šišljagić 


