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Z A P I S N I K 
 

25. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 13. prosinca 2016. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,06 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Vladimir Cindrić i 

 2. Ivica Čeme. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 

konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Vladimir 

Cindrić i Ivica Čeme. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

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

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

Valentina Avdičević, 3. dr.sc. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. 

Stjepan Čuraj, 8. Krešimir Ćosić, 9. Mislav Ćurić, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12. 

Borivoj Eklemović, 13. Zvonko Erak, 14. Željko Franjić, 15. Domagoj Hajduković, 16. Zvonko Ibriks, 

17. Srđan Igali, 18. Goran Ilić, 19. Goran Ivanović, 20. Antun Kapraljević, 21. Marijana Kopljar, 22. 

Vlado Koren, 23. Željko Kovačević, 24. Ivana Kovačević-Ivanišić, 25. Ante Kristić, 26. Stjepan Krznarić, 

27. Dražen Kušić, 28. Nikola Lelas, 29. Boris Ljubojević, 30. Gordana Medić, 31. mr.sc. Igor Medić, 32. 

Dominik Mihaljević, 33. Frida Mikić, 34. Davor Mikulić, 35. Hrvoje Pavković, 36. Mladen Peradić, 37. 

Zvonko Plavčić, 38. Goran Ranogajec, 39. Nevenka Redžep, 40. Stjepan Sokol, 41. Jovo Šijan, 42. Bojan 

Tojagić, 43. Ivica Tomašičević, 44. Stjepan Viduka, 45. Mirta Vlahović, 46. Ivan Zadravec, 47. Jurica 

Žanić, 48. Zdravko Živković i 49. Leon Žulj. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Davorin Bubalović, 3. mr.sc. Mladen Mikolčević, 4. 

Ante Raspudić, 5. Sanja Rogoz-Šola i 6. Sanja Vargić. 

 

Ostali nazočni: 

1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik 

župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. 

Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Dragoljub Siljanoski, predstavnik 

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

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

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

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

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

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

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

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

pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Maja Alduk Šakić, savjetnica u 

Tajništvu Županije, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 19. Ivan Karalić, poslovni tajnik 

župana, 20. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 21. Jerka 

Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 22. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 23. 

Zrinka Pandžić, savjetnica u Tajništvu Županije, 24. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog 

odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 25. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica 

pročelnika Službe za zajedničke poslove, 26. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika 
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Upravnog odjela za javne financije, 27. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 28. Tihomir 

Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 29. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za 

prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 30. Ivo Grgić, tajnik Zajednice tehničke kulture 

Osječko-baranjske županije, 31. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske 

županije, 32. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na 

području Osječko-baranjske županije, 33. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-

baranjske županije, 34. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 35. Hrvoje Puljić, 

viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 36. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 37. 

Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove. 

 

Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 

 

S obzirom da sjednici prisustvuje potrebna većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 

 

Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 

reda. 

 

Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu i dopunu predloženog dnevnog reda, 

da ih podnesu. 

 

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

predloženom dnevnom redu. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

 

 1. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

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

godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu 

 3. Proračun Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 a) Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu i projekcija za 2018. i 2019. 

godinu 

 b) Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

 4. Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

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

2017. godinu 

 b) Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 c) Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu 

 d) Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

 e) Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

 f) Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
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TOČKA 1. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 

 

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 

njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 

Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 

Skupštine. 

 

Mato Dunković pita Župana zašto ga je i s kojim pravom odnosno temeljem kojeg propisa prozvao zbog 

izostanka sa sjednice Skupštine. Potom pita o izvršenju Proračuna do 7. studenoga odnosno o 71 

programu za koji nije utrošena ni jedna lipa, koji su to programi, tko i zašto ih nije izvršio. Pita Župana 

hoće li biti u stanju 71 program provesti do kraja godine jer ta sredstva zapravo ne smiju ostati neutrošena. 

 

Ivica Čeme, s obzirom da se prema Planu rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja u nefinancijsku imovinu u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini treba realizirati i 

projekt izgradnje odnosno dogradnje učionice u Osnovnoj školi kralja Tomislava kojoj pripada Područna 

škola Markovac Našički s iznosom od 650.000,00 kuna, a radovi su započeti 7. prosinca, pita Župana tko 

je izvođač radova, koja je vrijednost postignuta na natječaju za tu investiciju i koji je rok izvođenja 

radova. 

 

Igor Medić predlaže da županijske službe Županu pomognu da ustanovi te pročita imena šest vijećnika 

koji nisu nazočni ovoj sjednici jer prošli puta je naveo samo pet imena od 10 vijećnika koji nisu bili 

nazočni. 

 

Stjepan Čuraj pita kako će se nove mjere Poreznog zakona, nove stope, odraziti na Proračun Županije, 

ima li Župan saznanja od strane Ministarstva financija vezano za kompenzacijske mjere koje su najavljene 

kako se ne bi sav teret prebacio na jedinice lokalne i regionalne samouprave. 

 

Domagoj Hajduković pita Župana može li se založiti kod tvrtke koja obavlja javnu djelatnost održavanja 

prohodnosti cesta i čišćenje snijega da pristupi puno racionalnije i odgovornije pri korištenju soli zbog 

oštećenja vozila i dotrajalih prometnica. Potom pita, u svezi dodjela koncesija primarne zdravstvene 

zaštite, ima li povratnih informacija od strane središnje vlasti kada će se natječaj konačno realizirati, hoće 

li sredstva biti osigurana odnosno kada liječnici i stomatolozi koji su se javili na natječaj mogu očekivati 

da će imati povratnu informaciju od Županije. 

 

Vlado Koren predlaže da Županija, ako je moguće, pomogne poljoprivrednicima u sufinanciranju 

pregleda mesa na trihinelu s iznosom od 200 tisuća kuna godišnje. 

 

Goran Ranogajec pita Župana u kojoj je fazi izrada Master plana turizma Osječko-baranjske županije. 

 

Borko Baraban, u svezi pilot projekta e-škole, pita jesu li se osnovne i srednje škole u našoj Županiji 

uključile u taj projekt, koja mu je svrha i koje su obveze Županije kada je u pitanju taj projekt.  

 

Frida Mikić, s obzirom da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo poziv za dostavu 

projektnih prijedloga energetske obnove zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u javnim 

ustanovama koje se bave djelatnošću odgoja i obrazovanja, pita Župana kakvi su planovi Osječko-

baranjske županije u pogledu prijava na ovaj projekt. 

 

Dominik Mihaljević pita Župana, vezano uz osiguranje financijskih sredstava za predfinanciranje LAG-

ova, odnosno lokalnih akcijskih grupa s područja Županije, jesu li osigurana potrebna financijska sredstva 

za traženu namjenu. 

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 

 

Potom su se riječ javili: Mato Dunković, Ivica Čeme i Domagoj Hajduković. 
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Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 

 

Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 2. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJA ZA 

2017. I 2018. GODINU 

 

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

odjelu za javne financije. 

 

Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna predložio je Župan. Prije sjednice je podijeljen Zaključak 

Župana o utvrđivanju amandmana na podneseni prijedlog. 

 

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

prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava. 

 

Prijedlog Odluke je u pripremi za 24. sjednicu Skupštine razmatrala Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću o zaključcima radnih tijela podijeljenom prije 24. 

sjednice Skupštine. 

 

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

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Mato Dunković, Nevenka Redžep i Goran Ivanović. 

 

Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik zaključuje raspravu. 

 

Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu 

prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", predsjednik predlaže da se o ovom prijedlogu u 

odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, vijećnici 

izjasne utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju. 

 

Predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (39 za, 10 protiv). 
 

Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (39 za, 10 

protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

i projekcija za 2017. i 2018. godinu 
 

Klasa: 400-06/16-01/21 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-15 
 

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



 5 

TOČKA 3. PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

a) PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. 

GODINU I PROJEKCIJA ZA 2018. I 2019. GODINU 

b) PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za 24. sjednicu Skupštine, a pripremljen 

je u Upravnom odjelu za javne financije. 
 

Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna predložio je Župan. 
 

Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije 24. sjednice Skupštine. 

 

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

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Domagoj Hajduković, Stjepan Krznarić, 

Goran Ilić, Zvonko Ibriks, Igor Medić, Vladimir Cindrić, Antun Kapraljević i Goran Ivanović. 

 

Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS-a, podnosi amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-

baranjske županije za 2017. godinu koje predaje u pisanom obliku, te dodatno usmeno izlaže, a odnose se 

na: 

- povećanje sredstava za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola za 300.000,00 kuna u cilju da 

se poveća subvencija odnosno sufinancira s 5% na 7,5%; 

- povećanje sredstava za subvenciju kamate za studentske kredite za 50.000,00 kuna, kako bi 

subvencija bila veća za dodatnih 2%; 

- povećanje sredstava za poticanje izvrsnosti za 100.000,00 kuna za iduću školsku godinu. 

 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podnosi amandmane na Prijedlog Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu koje predaje u pisanom obliku te dodatno usmeno izlaže, a 

odnose se na: 

- povećanje sredstava za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola za 300.000,00 kuna u cilju 

da se poveća subvencija odnosno sufinanciranje s 5% na 7,5%; 

- povećanje jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece tako da se poveća iznos s 500,00 

na 1.000,00 kuna; 

- povećanje sredstava za monitoring tigrastog komarca na području Osječko-baranjske županije 

za 100.000,00 kuna; 

- da se osiguraju sredstva za novi projekt Potpora za zaštitu šuma od divljači u iznosu od 

200.000,00 kuna; 

- da se osiguraju sredstva za novi projekt Potpora za izgradnju hladnjače na području Baranje u 

iznosu od 200.000,00 kuna. 

Amandman koji se odnosi na planiranje sredstava za izgradnju mrtvačnice u Belom Manastiru u iznosu 

od 100.000,00 kuna, predan je u pisanom obliku te nije posebno usmeno obrazložen. 

 

Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 

 

Nakon stanke predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima. 

 

Župan Vladimir Šišljagić očituje se na amandmane koje su podnijeli Stjepan Čuraj i Domagoj 

Hajduković, kako slijedi: 
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- amandman vijećnika HNS-a kojim se predlaže povećanje od 100.000,00 kuna za poticanje 

izvrsnosti prihvaća, 

- amandman vijećnika HNS-a vezan za međumjesni prijevoz učenika srednjih škola, kojim se 

predlaže povećanje za iznos od 300.000,00 kuna, prihvaća se, uz napomenu da su isti takav 

amandman podnijeli i vijećnici SDP-a, 

- predlaže da se povuče amandman vijećnika HNS-a kojim se za studentske kredite predlaže 

povećanje od 50.000,00 kuna, jer i ove godine stavka za studentske kredite nije izvršena, te su 

ostala neutrošena sredstva. Stoga će za 2017. godinu biti dovoljno sredstava za sufinanciranje 

studentskih kredita; 

- amandman vijećnika SDP-a kojim se predlaže iznos od 100.000,00 kuna za izgradnja 

mrtvačnice u Belom Manastiru prihvaća, 

- amandman vijećnika SDP-a kojim se predlaže iznos od 300.000,00 kuna za jednokratne 

pomoći obiteljima novorođene djece prihvaća, 

- amandman vijećnika SDP-a kojim se predlaže iznos od 300.000,00 kuna za međumjesni 

prijevoz učenika srednjih škola prihvaća uz napomenu da su isti takav amandman podnijeli i 

vijećnici HNS-a, koji je kao takav već prihvaćen, 

- predlaže da se povuče amandman vijećnika SDP-a kojim se predlaže iznos od 500,000,00 

kuna za novi projekt potpora za izgradnju hladnjače na području Baranje s obzirom da za 

unaprjeđenje lovne infrastrukture, već ima stavka u Proračunu za 2017. godinu, 

- amandman vijećnika SDP-a kojim se predlaže iznos od 200.000,00 kuna za novi projekt 

Potpora za zaštitu šuma od divljači prihvaća, 

- amandman vijećnika SDP-a kojim se predlaže iznos od 100.000,00 kuna za monitoring 

tigrastog komarca na području Osječko-baranjske županije prihvaća. 
 

Predsjednik poziva predstavnike klubova da se očituju o amandmanima. 
 

Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS-a, povlači amandman koji se odnosi na studentske kredite. 
 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP-a, povlači amandman koji se odnosi na izgradnju 

hladnjače na području Baranje. 
 

Predsjednik konstatira da amandmani koje je Župan prihvatio postaju sastavni dio Proračuna. 
 

Potom su se za riječ javili: Goran Ivanović, Igor Medić, Stjepan Čuraj i Domagoj Hajduković. 
 

Stjepan Čuraj i Domagoj Hajduković s obzirom na pitanje Igora Medića na kojim će se stavkama ta 

sredstva smanjiti u cijelosti čitaju i obrazlažu amandmane podnesene u pisanom obliku: 
 

Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS-a, čita amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu, kako slijedi: 

- U Razdjelu 007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 007 02 

Ustanove u školstvu, u Programu 7008 Financiranje školstva iznad minimalnog standarda, T 7008 

05 Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola mijenja se iznos na stavci, kako 

slijedi: na računu 323 Rashodi za usluge u koloni 5 iznos "28.750.000,00" zamjenjuje se iznosom 

"29.050.000,00", u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 

Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program 3017 Regionalna i međunarodna 

suradnja, T 3017 06 Suradnja na kapitalnim projektima proračunskih korisnika odobrenih iz EU 

fondova i drugih međunarodnih izvora mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: na računu 

422 Postrojenja i oprema, u koloni 5 iznos "200.000,00" zamjenjuje se iznosom "50.000,00", a na 

računu 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, u koloni 5 iznos "200.000,00" 

zamjenjuje se iznosom "50.000,00"; 

- U Razdjelu 007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 007 01 

Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, u Programu 7003 Poslijediplomski 

studij, stipendije i kreditiranje, A 7003 03 Sufinanciranje studentskih kredita mijenja se iznos na 

stavci, kako slijedi: na računu 352 Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i 

obrtnicima izvan javnog sektora u koloni 5 iznos "100.000,00" zamjenjuje se iznosom 

"150.000,00", u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 
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Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program 3017 Regionalna i međunarodna 

suradnja, T 3017 06 Suradnja na kapitalnim projektima proračunskih korisnika odobrenih iz EU 

fondova i drugih međunarodnih izvora, mijenja se iznos na stavci, kako slijedi: na računu 451 

Dodatna ulaganja na građevinskim objektima u koloni 5 iznos "400.000,00" zamjenjuje se 

iznosom "350.000,00"; 

- U Razdjelu 007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 007 02 

Ustanove u školstvu, u Programu 7008 Financiranje školstva iznad minimalnog standarda, T 7008 

09 Poticanje izvrsnosti mijenjaju se iznosi na stavkama, kako slijedi: na računu 323 Rashodi za 

usluge u koloni 5 iznos "55.000,00" zamjenjuje se iznosom "75.000,00", na računu 329 Ostali 

nespomenuti rashodi poslovanja u koloni 5 iznos "45.000,00" zamjenjuje s iznosom "125.000,00"  

u Razdjelu 011 Služba za zajedničke poslove, Glava 011 01 Služba za zajedničke poslove, u 

Programu 1201 Opći rashodi županijskih upravnih tijela, A 1201 01 Opći rashodi - Služba za 

zajedničke poslove mijenja se iznos na stavci, kako slijedi: na računu 312 Ostali rashodi za 

zaposlene u koloni 5 iznos "2.220.000,00" zamjenjuje se iznosom "2.120.000,00". 
 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP-a, čita amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-

baranjske županije za 2017. godinu, kako slijedi: 

- U Razdjelu 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glava 008 02 Zdravstvo, u 

Programu 8003 Financiranje zdravstvenih ustanova, programa i projekata iznad minimalnog 

standarda, Projekt T 8003 03 Ostali projekti promicanja zdravlja, prevencije i ranog otkrivanja 

bolesti smanjuje se za "100.000,00" kuna sa računa: 311 Plaće (Bruto) - "30.000,00", 313 

Doprinosi na plaće - "10.000,00", 363 Pomoći unutar općeg proračuna - "15.000,00", 366 

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna - "15.000,00", 381 Tekuće donacije - 

"20.000,00", 422 Postrojenja i oprema - "10.000,00". Istovremeno se predlaže Program u 

Razdjelu 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glava 008 02 Zdravstvo, u 

Programu 8003 Financiranje zdravstvenih ustanova, programa i projekata iznad minimalnog 

standarda projekt T 8005 17 Monitoring tigrastog komarca na području Osječko-baranjske 

županije povećati za "100.000,00" kuna na računu: 323 Rashodi za usluge + "100.000,00"; 

- U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni 

odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, u okviru Programa 3020 Kapitalna ulaganja u 

infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije dodaje se novi projekt koji glasi: K 

3020 04 Izgradnja mrtvačnice u Belom Manastiru "100.000,00", 363 Pomoći unutar općeg 

proračuna "100.000,00". Istovremeno se predloženi projekt K 3020 03 Ulaganja u društvenu i 

povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika smanjuje za iznos od 

"100.000,00" kuna i sada glasi: K 3020 03 Ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za 

podizanje kvalitete života stanovnika "2.400.000,00", 363 Pomoći unutar općeg proračuna 

"2.400.000,00"; 

- U Razdjelu 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glava 03 Socijalna skrb, u 

Programu 8007 Financiranje socijalnih programa i projekata iznad minimalnog standarda, 

Program T 8007 14 Jednokratna pomoć obiteljima novorođene djece s područja Županije 

povećava se za "300.000,00" kuna i glasi: T 8007 14 Jednokratna pomoć obiteljima 

novorođene djece s područja Županije "1.530.000,00", 372 Ostale naknade građanima i 

kućanstvima iz proračuna "1.530.000,00". Istovremeno se predloženi programi u Program 

3008 03 Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje športskih objekata i terena 

smanjuje za "100.000,00" i glasi: K 3008 03 Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje 

športskih objekata i terena "300.000,00", 382 Kapitalne donacije "300.000,00", Razdjelu 011 

Služba za zajedničke poslove, Glava 011 01 Služba za zajedničke poslove, I Program 1201 

Opći rashodi županijskih upravnih tijela smanjuje za "200.000,00" na računu 312 Ostali 

rashodi za zaposlene i glasi: A 1201 01 Opći rashodi - Služba za zajedničke poslove 

"14.768.000,00", 312 Ostali rashodi za zaposlene "2.020.000,00"; 

- U Razdjelu 007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 007 02 

Ustanove u školstvu, u Programu 7008 Financiranje školstva iznad minimalnog standarda, T 7008 

05 Sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola mijenja se iznos na stavci, kako 

slijedi: na računu 323 Rashodi za usluge u koloni 5 iznos "28.750.000,00" zamjenjuje se iznosom 

"29.050.000,00", u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 
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Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Program 3017 Regionalna i međunarodna 

suradnja, T 3017 06 Suradnja na kapitalnim projektima proračunskih korisnika odobrenih iz EU 

fondova i drugih međunarodnih izvora mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: na računu 

422 Postrojenja i oprema, u koloni 5 iznos "200.000,00" zamjenjuje se iznosom "50.000,00", a na 

računu 452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi, u koloni 5 iznos "200.000,00" 

zamjenjuje se iznosom "50.000,00"; 

- U Razdjelu 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Glava 004 01 Upravni odjel za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, u Programu 4009 lovstvo na području Županije iza K 4009 14 

Potpora za razvoj i unaprjeđenje lovne infrastrukture dodaje se novi Projekt koji glasi: Potpora 

za zaštitu šuma od divljači, 382 Kapitalne donacije i u koloni 6. dodaje se iznos od 

"200.000,00" kuna, umanjuje se: K 4009 10 Potpora za razvoj i unaprjeđenje lovnog turizma, 

386 Kapitalne pomoći u koloni 6. iznos od "110.000,00" kuna umanjuje se za iznos od 

"60.000,00" kuna i sada glasi "50.000,00" kuna, K 4009 12 Potpora za unošenje divljači u 

zajednička lovišta, 381 Tekuće donacije u novcu u koloni iznos od "150.000,00" kuna 

umanjuje se za iznos od "140.000,00" kuna i sada glasi "10.000,00" kuna; 

- U Razdjelu 004 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, Glava 004 01 Upravni odjel za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, u Programu 4009 Lovstvo na području Županije iza K 4009 09 

Potpora za opremanje hladnjača dodaje se novi Projekt koji glasi: Potpora za izgradnju 

hladnjače na području Baranje, 351 Subvencije trgovačkim društvima na području Baranje i u 

koloni 6. dodaje se iznos "500.00,00" kuna, a umanjuje se: K 4009 05 Kupovina i uređenje 

dvorca Eugena Savojskog u Bilju, 421 Građevinski objekti, u koloni 6. iznos od 

"1.500.000,00" kuna umanjuje se za iznos od "500.000,00" kuna i sada glasi "1.000.000,00" 

kuna. 
 

Potom se za riječ javio Igor Medić. 
 

Nakon toga, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu i projekcija za 2018. i 2019. godinu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna i projekcija prihvaćen većinom 

glasova (31 za, 10 protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

a) P R O R A Č U N 
 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 

i projekcije za 2018. i 2019. godinu 
 

Klasa: 400-06/16-01/19 

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

(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 

2017. godinu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (31 za, 10 

protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

b) O D L U K U 
 

o izvršavanju Proračuna 

Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

Klasa: 400-06/16-01/19 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-8 
 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
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TOČKA 4. PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

a) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

b) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 

SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2017. GODINU 

c) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

d) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

e) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

f) PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

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

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za 24. sjednicu Skupštine, a pripremljeni 

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

tehničku kulturu, te Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije i Zajednici tehničke kulture Osječko-

baranjske županije. 

 

Programe javnih potreba je predložio Župan. 

 

Prijedloge programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o 

zaključcima radnih tijela podijeljenom prije 24. sjednice Skupštine. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković i Stjepan Čuraj. 

 

Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP-a, podnosi amandmane koji se odnose na programe 

javnih potreba u zdravstvu i socijalnoj skrbi, a koje predaje u pisanom obliku, iznoseći načelno 

pojašnjenje da su amandmani na programe javnih potreba odgovarajući amandmanima na Proračun, koje 

je Župan prihvatio, te ih kao takove ne smatra potrebnim čitati. Slijedom već prihvaćenih amandmana na 

Proračun izlaže amandman prema kojem se smanjuju sredstva za ostale projekte za promicanje zdravlja, 

prevenciju i rano otkrivanje raka za 100.000,00 kuna, a za isti iznos uvećaju sredstva za financiranje 

monitoringa tigrastog komarca na području Osječko-baranjske županije. Također, slijedom prihvaćenog 

amandmana na Proračun Županije izlaže amandman na Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj 

skrbi, prema kojem se povećavaju sredstva za jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece s područja 

Županije radi povećanja naknade s 500,00 kuna na 1.000,00 kuna. Osim toga, sukladno prihvaćenim 

amandmanima na Proračun navodi da podnosi i amandman koji se odnosi na javne potrebe u školstvu, a 

koji je predan u pisanom obliku, zajedno s amandmanima na Proračun. 

 

Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS-a, podnosi amandmane na Prijedlog Programa javnih potreba 

u školstvu koji se odnose na povećanje ukupnog iznosa sredstava za provedbu Programa javnih potreba u 

školstvu iz točke II. stavka 1. Prijedloga Programa s predloženih 120.527.295,00 kuna na iznos od 

120.927.295,00 kuna, sukladno prihvaćenom amandmanu na Proračun, a što uključuje povećanje izvornih 

sredstava Proračuna Županije za provedbu toga Programa iz točke II. stavka 2. podstavka 5. 

13.066.894,00 kuna na 13.466.894,00 kuna, te povećanja iznosa sredstava za poticanje izvrsnosti s 

200.000,00 kuna na 300.000,00 kuna u točki IV. stavku 1. podstavku 4. Prijedloga Programa i za 

sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola s 28.750.000,00 kuna na 29.050.000,00 
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kuna u točki IV. stavku 1. podstavku 6. Prijedloga Programa. Time bi se iznos subvencije povećao s 5% 

na 7,5%. Podneseni amandman odnosi se nadalje na dopunu točke VIII. stavak 1. Prijedloga toga 

Programa dopunom namjene sredstava za poticanje izvrsnosti i za rad centra izvrsnosti. Podneseni 

amandman na Prijedlog Programa odnosi se i na izmjenu točke X. stavak 2. tako da glasi: "U Proračunu 

za 2017. godinu za realizaciju programa iz prethodnog stavka planiran je iznos od 29.050,000,00 kuna na 

način da je 27.000.000,00 kuna planirano za sufinanciranje 75% i 100% cijene mjesečne karte za autobus, 

odnosno vlak u postotku utvrđenom Odlukom o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za 

redovite učenike srednjih škola Osječko-baranjske županije". 

 

Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima. 

 

Povodom podnesenih amandmana na programe javnih potreba župan Vladimir Šišljagić se očituje 

prihvaćanjem amandmana, koje je podnio vijećnik Stjepan Čuraj u ime Kluba vijećnika HNS-a kao i svih 

amandmana koje je podnio vijećnik Domagoj Hajduković u ime Kluba vijećnika SDP-a. Pri tome 

napominje da su svi ovi amandmani vijećnika koji se odnose na programe javnih potreba podneseni na 

Proračun prihvaćeni i kao takovi postali sastavnim dijelom prihvaćenog Proračuna, te su svi pročitani pa 

ih ne smatra potrebnim ponovno čitati. 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (31 za, 6 

protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

a) P R O G R A M 

 

javnih potreba u zdravstvu na 

području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

Klasa: 510-01/16-01/16 

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

 

(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (31 za, 6 

protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

b) P R O G R A M 

 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

 

Klasa: 550-01/16-01/6 

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

 

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (35 za, 2 

protiv), te je Skupština Županije donijela 
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c) P R O G R A M 
 

javnih potreba u školstvu 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

Klasa: 602-01/16-01/18 

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

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (31 za, 6 

protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

d) P R O G R A M 
 

javnih potreba u kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

Klasa: 612-01/16-01/11 

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

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (31 za, 5 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

e) Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Programa javnih potreba 

u sportu na području Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 
 

Klasa: 620-01/16-01/6 

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

(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi. 
 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (31 za, 6 

protiv), te je Skupština Županije donijela 
 

f) Z A K L J U Č A K 
 

o donošenju Programa javnih potreba 

u tehničkoj kulturi na području 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu 
 

Klasa: 630-01/16-01/2 

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

(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 



 12 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjedatelj zaključuje sjednicu u 13,45 sati. 

 

 

 

Klasa: 021-04/16-02/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-16-3 
 

 

 

 Predsjednik 

 

 Antun Kapraljević 
 

 

 

Zapisničar 

 

Ivka Igali 
 
 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Vladimir Cindrić 

 

 Ivica Čeme 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 160,06 minuta. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/195921377. 

 

 

Zapisniku 25. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/195921377

