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Z A P I S N I K 
 

27. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 21. veljače 2017. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

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

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Stjepan Čuraj i 

 2. Mato Dunković. 

 

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

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

Čuraj i Mato Dunković. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

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

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

Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Vladimir Cindrić, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan Čuraj, 7. mr.sc. Mato 

Dunković, 8. Borivoj Eklemović, 9. Zvonko Erak, 10. Željko Franjić, 11. Domagoj Hajduković, 12. 

Zvonko Ibriks, 13. Srđan Igali, 14. Goran Ilić, 15. Goran Ivanović, 16. Antun Kapraljević, 17. Marijana 

Kopljar, 18. Željko Kovačević, 19. Ivana Kovačević-Ivanišić, 20. Ante Kristić, 21. Stjepan Krznarić, 22. 

Dražen Kušić, 23. Boris Ljubojević, 24. Gordana Medić, 25. mr.sc. Igor Medić, 26. Dominik Mihaljević, 

27. Frida Mikić, 28. mr.sc. Mladen Mikolčević, 29. Davor Mikulić, 30. Hrvoje Pavković, 31. Mladen 

Peradić, 32. Zvonko Plavčić, 33. Goran Ranogajec, 34. Ante Raspudić, 35. Nevenka Redžep, 36. Stjepan 

Sokol, 37. Jovo Šijan, 38. Ivica Tomašičević, 39. Sanja Vargić, 40. Stjepan Viduka, 41. Mirta Vlahović, 

42. Ivan Zadravec i 43. Zdravko Živković. 

 

Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Valentina Avdičević, 3. Davorin Bubalović, 4. Krešimir 

Ćosić, 5. Mislav Ćurić, 6. Marijan Džanko, 7. Vlado Koren, 8. Nikola Lelas, 9. Sanja Rogoz-Šola, 10. 

Bojan Tojagić, 11. Jurica Žanić i 12. Leon Žulj. 

 

Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Mislav Ćurić, 2. Vlado Koren, 3. Nikola Lelas, 4. Bojan 

Tojagić i 5. Jurica Žanić. 

 

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. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća 

slovačke nacionalne manjine, 6. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske nacionalne manjine, 7. 

Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 8. Ljerka Ništ-Kokolari, v.d. 

tajnika Županije, 9. Katica Čosić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 10. 

Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 11. Ivana Katavić Milardović, 

u z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 12. mr.sc. Danijela Lovoković, 

pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 13. Romana Mihaljević, 

pročelnica Službe za zajedničke poslove, 14. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno 

uređenje i graditeljstvo, 15. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 16. Davor 

Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 17. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za 

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 18. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za 

poljoprivredu i ruralni razvoj, 19. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 20. Saša Forgić, 

pomoćnik tajnika Županije, 21. Milan Kamenko, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za prostorno 
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planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 22. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 23. Gordana Kibel, viša 

savjetnica u Tajništvu Županije, 24. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne 

financije, 25. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 26. Zrinka Pandžić, savjetnica u Tajništvu 

Županije, 27. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 28. 

Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 29. Branko 

Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu Županije, 30. Ivica Završki, viši savjetnik u Upravnom odjelu za 

prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 31. Marko Bagarić, direktor Cestinga d.o.o. Osijek, 32. Boris 

Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 33. Nikola 

Ercegovac, predsjednik Nadzornog odbora Cestinga d.o.o. Osijek, 34. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave 

za ceste Osječko-baranjske županije, 35. Mario Klarić, Cesting d.o.o. Osijek, 36. Gordan Matković, 

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

županije, 37. Josip Milić, predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području 

Osječko-baranjske županije, 38. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske 

županije, 39. Damir Opačić, ravnatelj Javne ustanove "Park prirode Kopački rit", 40. mr.sc. Antonio 

Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 41. Donna Šimatić, predsjednica 

Županijskog savjeta mladih, 42. Željko Švedl, odvjetnik, 43. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za 

informatiku Osijek, 44. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 45. Josip 

Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 46. 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 koji je naknadno dopunjen točkom 

22. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Dopunu Mreže javne zdravstvene službe i pokretanje 

inicijative za proširenje Mreže na području Grada Osijeka. 

 

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

dnevnog reda, da ih podnesu. 

 

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

prijedlogu dnevnog reda. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

 

 1. Usvajanje zapisnika 26. sjednice Skupštine Županije 

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 

2016. godine 

 4. Informacija o stanju u trgovačkom društvu Cesting d.o.o. Osijek 

 5. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2016. 

godinu 

 6. Izvješće o provedbi Programa učinkovitog korištenja energije u neposrednoj potrošnji na 

području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. u 2016. godini 

 7. Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području 

Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

 8. Prijedlog Programa potpora u poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-baranjske 

županije za razdoblje 2016. - 2020. godine 



 3 

 9. Prijedlog Odluke o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom razvoju na području Osječko-

baranjske županije 

10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama u ruralnom turizmu na 

području Osječko-baranjske županije 

11. Prijedlog Izmjena i dopuna Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na 

području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine 

12. Prijedlog Izmjene i dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske 

županije u razdoblju 2016. - 2020. godina 

13. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na 

području Osječko-baranjske županije 

14. Prijedlozi rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima 

lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije 

15. Informacija o stanju i programima razvitka Parka prirode "Kopački rit" 

16. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini 

 a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini  

 b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Osječko-baranjske županije za 2016. godinu 

17. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama u 2016. godini 

18. Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-

baranjske županije za 2017. godinu 

19. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 

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

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

2016. godine 

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

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

godine 

20. Zahtjev Progresa d.d. u stečaju Beli Manastir za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u 

k.o. Beli Manastir i k.o. Kozarac kao kulturnog dobra 

21. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije 

22. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja na Dopunu Mreže javne zdravstvene službe i 

pokretanje inicijative za proširenje Mreže na području Grada Osijeka 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 

 

 

TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 26. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 26. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Predsjednik konstatira da je sjednici pristupio vijećnik Nikola Lelas. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 26. sjednice na glasovanje, 

te nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 26. sjednice Skupštine prihvaćen 

jednoglasno. 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 26. sjednice Krešimira Ćosića i Mislava Ćurića da poslije 

sjednice potpišu zapisnik. 

 

Potom predsjednik obavještava vijećnike da je Klub vijećnika HDSSB-a promijenio predsjednika te je 

predsjednik Kluba od sada mr.sc. Mato Dunković. Također, obavještava vijećnike da je osnovan Klub 

nezavisnih vijećnika Snaga Slavonije i Baranje koji ima 15 članova, a predsjednik Kluba je Stjepan 

Krznarić. 
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TOČKA 2. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 

 

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

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

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

Skupštine. 

 

Mato Dunković napominje da je obavljena unutarnja revizija poslovanja Doma zdravlja Donji 

Miholjac i da su utvrđene nepravilnosti u radu i poslovanju te postavlja pitanje Županu što je poduzeo 

i kada protiv odgovornih osoba u Domu zdravlja Donji Miholjac da se te nepravilnosti otklone, a 

odgovorne osobe odgovaraju za utvrđene nepravilnosti. Ujedno moli da se svim vijećnicima za 

sljedeću sjednicu Skupštine dostavi Nalaz unutarnje revizije. 

 

Ivica Čeme postavlja pitanje dokle se stiglo s radovima na izgradnji i rekonstrukciji športskog terena u 

Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama i dogradnji učionice u Područnoj školi Markovac Našički 

te kada će biti završeni radovi i u kojem postotku su radovi izvedeni do sada. Nadalje, pita Župana koji 

su razlozi razrješenja članova školskih odbora, upravnih vijeća te nadzornih odbora u trgovačkim 

društvima i to bez ikakvog obrazloženja. 

 

Goran Ilić ukazuje na problem uvoza hrane i poljoprivrednih proizvoda upitne kvalitete koje 

konzumiraju građani te predlaže da se ozbiljnije pristupi tom problemu i pojačaju kontrole uvoznih 

poljoprivrednih proizvoda u cilju zaštite zdravlja hrvatskih građana i domaće poljoprivredne 

proizvodnje. Također predlaže preispitivanje dosadašnje poljoprivredne politike koja je hrvatsku 

poljoprivredu dovela u ovo stanje. 
 

Igor Medić napominje da je nedavno zamijenjen odvjetnik koji zastupa Osječko-baranjsku županiju te 

ga zanima ima li to ikakve veze sa sporom koji se još uvijek vodi protiv Župana jer je navedeni 

odvjetnik zastupao suprotnu stranu u tom sporu. Također, zanima ga na koji način se i po kojim 

kriterijima odabiru odvjetnici koji će zastupati Osječko-baranjsku županiju. 
 

Nikola Lelas, u svezi pripajanja Ljekarne Đakovo, Ljekarne Beli Manastir i Ljekarne Osijek u jednu 

zajedničku ustanovu Ljekarne Osječko-baranjske županije moli da se za sljedeću sjednicu Skupštine 

pripremi informacija koliko je ta odluka o pripajanju bila dobra ili loša, kakvi su financijski rezultati, je 

li došlo do smanjenja broja zaposlenih, smanjenja ili povećanja plaća u odnosu na stanje prije spajanja. 
 

Zvonko Erak, s obzirom da se govori o pomoći Slavoniji i Baranji kroz Projekt Slavonija i Baranja 

kojim će se osigurati 2,5 milijarde eura iz fondova EU, postavlja pitanje ima li naša Županija projekte 

ili se radi na njima. 
 

Zvonko Ibriks postavlja pitanje što se poduzima u svezi nabave novog CT uređaja za Opću bolnicu u 

Našicama. Nadalje, zanima ga kolika su primanja ravnatelja našičke Bolnice. Isto tako, zanima ga 

kontrolira li Župan i ostale direktore i ravnatelje ustanova i poduzeća u 100% vlasništvu Županije. 
 

Stjepan Čuraj postavlja pitanje ima li Župan novih saznanja o otvaranju ljekarne u Feričancima. 

Nadalje, povodom nedavnog posjeta Župana Općini Petrijevci, pita što je dogovoreno vezano za stanje 

prometnica kroz Petrijevce koje su u vrlo lošem stanju i ugrožavaju sigurnost prometa, a prouzročeno 

je preusmjeravanjem prometa kroz Petrijevce zbog izgradnje autoceste. Zanima ga što su Hrvatske 

ceste poduzele ili će poduzeti i do kada će to preusmjeravanje prometa trajati. 
 

Ante Kristić postavlja pitanje u kojoj je fazi izgradnja Regionalnog centra za gospodarenje otpadom 

Orlovnjak, odvijaju li se neke aktivnosti, hoće li se i kada izgraditi. 
 

Stjepan Krznarić, vezano za preusmjeravanje cestovnog prometa kroz Petrijevce na državnu cestu 

Našice-Osijek zbog izgradnje dionice autoceste od čvora Osijek do novog mosta preko Drave, a s 

obzirom da preusmjeravanje prometa ima veliku materijalnu štetu i predstavlja veliki sigurnosni rizik 

(nekoliko prometnih nesreća), pita koliko će to preusmjeravanje još trajati i tko će sanirati nastalu štetu 

na cestama. 
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Stjepan Sokol, s obzirom da je Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja objavilo poziv za 

dostavu projektnih prijedloga "Energetska obnova zgrada i korištenje obnovljivih izvora energije u 

javnim ustanovama koje obavljaju djelatnost odgoja i obrazovanja", pita je li se Osječko-baranjska 

županija javila na ovaj poziv za dostavu projektnih prijedloga i kako u tom smislu Županija stoji. 

 

Ivan Zadravec moli Župana da se ponovno uputi dopis nadležnim tijelima da se što prije riješi pitanje 

granice sa Srbijom u Osječko-baranjskoj županiji na lijevoj obali Dunava. 

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 

 

Predsjednik konstatira da su sjednici pristupili vijećnici: Mislav Ćurić i Bojan Tojagić. 

 

Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Igor Medić, Ivica Čeme, Zvonko Erak i Zvonko 

Ibriks. 

 

Igor Medić moli stručne službe da mu dostave popis svih odvjetnika koji su zastupali sve sporove 

Osječko-baranjske županije u mandatu Župana, kao i podatke koliki su im honorari isplaćeni u svakoj 

godini ovoga mandata. 

 

Ivica Čeme napominje da nije u potpunosti zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno pitanje 

vezano za izgradnju i rekonstrukciju športskih terena u Srednjoj školi Isidora Kršnjavoga u Našicama i 

dogradnju učionice u Područnoj školi Markovac Našički jer mu nije odgovoreno u kojem postotku su 

radovi izvedeni. Nadalje, napominje da posebno nije zadovoljan županovim odgovorom vezano za 

razrješenja članova školskih odbora, upravnih vijeća i nadzornih odbora jer mu nije odgovoreno zašto 

su razriješeni pojedini članovi, posebno s našičkog područja. 

 

Zvonko Erak napominje da je djelomično zadovoljan županovim odgovorom jer smatra da, s obzirom 

na novu okolnost (2,5 milijardi eura), sve postojeće projekte treba valorizirati i pripremiti nove 

projekte koji će povući Slavoniju i Baranju u razvojnom smislu. 

 

Zvonko Ibriks predlaže predsjedniku Skupštine i Županu da pozovu ravnatelja našičke Bolnice na 

sastanak kako bi se što hitnije riješio problem nabave novog CT uređaja za Opću bolnicu u Našicama. 

 

Na postavljena dopunska pitanja odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 

 

 

TOČKA 3. IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U 

RAZDOBLJU OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 

 

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

Osječko-baranjske županije. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Mato Dunković. 

 

Predsjednik konstatira da je sjednici pristupio vijećnik Vlado Koren. 

 

Nadalje, u raspravi sudjeluju: Goran Ivanović i Zvonko Ibriks. 

 

Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (24 za, 

12 protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

o prihvaćanju Izvješća Župana 

Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2016. godine 

 

Klasa: 022-04/17-02/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-16 

 

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

 

 

Predsjednik određuje stanku od 15 minuta. 

 

Nakon stanke, predsjednik konstatira da je sjednici pristupio vijećnik Jurica Žanić. 

 

Potom se prelazi na sljedeću točku dnevnog reda. 

 

 

TOČKA 4. INFORMACIJA O STANJU U TRGOVAČKOM DRUŠTVU CESTING D.O.O. 

OSIJEK 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu. 

 

Informaciju i Zaključak je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna 

pitanja. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Igor Medić, Stjepan Čuraj, Željko Kovačević, Nikola 

Lelas, Željko Franjić, Goran Ilić, Domagoj Hajduković, Vladimir Šišljagić, Goran Ivanović, Ivica Čeme, 

Stjepan Krznarić, Antun Kapraljević i Ante Raspudić. 

 

Predsjednik određuje stanku te poziva predsjednike klubova vijećnika radi usuglašavanja teksta 

Zaključka. 

 

Nakon stanke, u raspravi sudjeluju: Marko Bagarić, Nikola Ercegovac, Igor Medić, Željko Švedl, Nikola 

Lelas, Stjepan Čuraj, Antun Kapraljević i Vladimir Šišljagić. 

 

Potom predsjednik napominje da je na sastanku predstavnika klubova vijećnika dogovoreno da prva, 

druga i četvrta točka predloženog Zaključka ostaju iste, a treća da glasi: "Skupština Županije ovlašćuje 

župana Osječko-baranjske županije na poduzimanje daljnjih radnji radi povlačenja vlastitih udjela i 

smanjenja temeljnog kapitala trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek i s tim u vezi donošenja 

Odluke o izmjenama Društvenog ugovora trgovačkog društva Cesting d.o.o. Osijek." 

 

Predsjednik napominje da je Župan suglasan s tako utvrđenim tekstom Zaključka. 

 

Predsjednik daje Informaciju s predloženim Zaključkom na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i predloženi Zaključak prihvaćeni većinom 

glasova (31 za, 7 protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju u trgovačkom društvu Cesting d.o.o 

Osijek te povlačenja vlastitih udjela i 

smanjenja temeljnog kapitala društva 

 

Klasa: 024-02/17-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 5. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 

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

Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 

 

Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna 

pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Igor Medić. 

 

Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (22 za, 

3 protiv, 8 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća 

o provođenju Programa poticanja 

poduzetništva Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 302-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 

 

 

TOČKA 6. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA UČINKOVITOG KORIŠTENJA 

ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015. U 2016. GODINI 

 

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

Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
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Izvješće je predložio Župan. 

 

Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša 

i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (28 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

provedbi Programa učinkovitog korištenja 

energije u neposrednoj potrošnji na području 

Osječko-baranjske županije za razdoblje 

2013. - 2015. u 2016. godini 
 

Klasa: 351-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 
 

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

 

 

TOČKA 7. INFORMACIJA O POTPORAMA POLJOPRIVREDI, RURALNOM 

RAZVOJU I RURALNOM TURIZMU NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI 
 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 

Informaciju je predložio Župan. 
 

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

razvitak sela i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

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

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Nikola Lelas. 
 

Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (26 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 

potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i 

ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske  

županije u 2016. godini 
 

Klasa: 320-01/17-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 
 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
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TOČKA 8. PRIJEDLOG PROGRAMA POTPORA U POLJOPRIVREDI I RURALNOM 

RAZVOJU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 

RAZDOBLJE 2016. - 2020. GODINE 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Program je predložio Župan. 

 

Prijedlog Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Županijsko povjerenstvo za 

gospodarski razvitak sela i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 3 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

P R O G R A M 

 

potpora u poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2016. - 2020. godine 

 

Klasa: 320-01/17-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

TOČKA 9. PRIJEDLOG ODLUKE O MJERAMA POTPORA POLJOPRIVREDI I 

RURALNOM RAZVOJU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zvonko Erak, Igor Medić i Željko Kraljičak. 

 

Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 5 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
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O D L U K U 

 

o mjerama potpora poljoprivredi i ruralnom 

razvoju na području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 320-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

TOČKA 10. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

POTPORAMA U RURALNOM TURIZMU NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (30 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Odluke o 

potporama u ruralnom turizmu na području 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 334-01/17-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 

 

 

TOČKA 11. PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA SUFINANCIRANJA 

DRŽAVNE IZMJERE I KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2018. GODINE 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Izmjene i dopune Programa je predložio Župan. 
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Prijedlog Izmjena i dopuna Programa su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela i Komisija za 

financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom 

glasova (30 za, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA 

 

sufinanciranja državne izmjere i katastra 

nekretnina na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje 2015. - 2018. godine 

 

Klasa: 931-04/17-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-7 

 

(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 9.) 

 

 

TOČKA 12. PRIJEDLOG IZMJENE I DOPUNA PROGRAMA UNAPRJEĐENJA 

LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 

RAZDOBLJU 2016. - 2020. GODINA 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Izmjenu i dopune Programa je predložio Župan. 

 

Prijedlog Izmjene i dopuna Programa razmatrale su Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za 

financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjene i dopuna Programa jednoglasno 

prihvaćen (32 za), te je Skupština Županije donijela 

 

IZMJENU I DOPUNE PROGRAMA 
 

unaprjeđenja lovstva na području 

Osječko-baranjske županije u razdoblju 

2016. - 2020. godina 
 

Klasa: 323-01/17-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 
 

(Izmjena i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 10.) 
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TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

POTPORAMA ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

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

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

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

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o izmjenama i dopunama Odluke o 

potporama za unaprjeđenje lovstva na 

području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 323-01/17-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-6 

 

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

 

 

TOČKA 14. PRIJEDLOZI RJEŠENJA O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA 

LOVA U ZAJEDNIČKIM LOVIŠTIMA LOVAČKIM DRUŠTVIMA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 

 

Rješenja je predložio Župan. 

 

Prijedloge rješenja su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnosti i 

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

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj predlaže da se izjašnjava zajedno o svim predloženim 

rješenjima o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na 

području Osječko-baranjske županije. 

 

Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (36 za). 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje prijedloge rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u 

zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su prijedlozi rješenja jednoglasno prihvaćeni (36 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/172 - "Šaptinovci" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/173 - "Feričanci" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-6 

 

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

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/174 - "Đurđenovac" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-7 

 

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

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/175 - "Donja Motičina" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-8 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 

 



 14 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/176 - "Ribnjak" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-9 

 

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

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/177 - "Jelisavac" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-10 
 

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

 

 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/178 - "Vukojevci" 
 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-11 
 

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

 

 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/179 - "Podgorač" 
 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-12 
 

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

 

 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/180 - "Budimci" 
 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-13 
 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
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R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/181 - "Našice" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-14 

 

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

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/182 - "Valenovac" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-15 

 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 

 

 

R J E Š E N J E 

 

o produljenju Ugovora o zakupu 

prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/183 - "Granice" 

 

Klasa: 323-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-16 

 

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

 

 

Nakon toga, za riječ se javila Ljerka Ništ-Kokolari, koja napominje da ovjerovitelj zapisnika ove sjednice 

Stjepan Čuraj više nije nazočan na sjednici te je umjesto njega potrebno izabrati ovjerovitelja zapisnika. 

 

Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da se za ovjerovitelja zapisnika ove sjednice izabere Borivoj 

Eklemović te nakon glasovanja konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 

 

 

Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 

 

 

TOČKA 15. INFORMACIJA O STANJU I PROGRAMIMA RAZVITKA PARKA 

PRIRODE "KOPAČKI RIT" 

 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su je 

Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Javna ustanova "Park prirode Kopački rit", 

Hrvatske šume i Hrvatske vode. 

 

Informaciju je predložio Župan. 
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Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na 

glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni (35 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije  

o stanju i programima razvitka  

Parka prirode "Kopački rit" 

Klasa: 612-07/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

 

TOČKA 16. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2016. GODINI 

a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI  

b) IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU 

 

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

zajedničke poslove i Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije. 

 

Izvješća je predložio Župan. 

 

Izvješća su razmatrale Komisija za javne službe i Komisija za lokalnu samoupravu. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (35 za), te je Skupština 

Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 

zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2016. godini i o stanju provedbe 

Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu 

 

Klasa: 214-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 17. IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 

OBDUKCIJAMA U 2016. GODINI 

 

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

za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije. 

 

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

za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (35 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

radu mrtvozorničke službe i obavljenim 

obdukcijama u 2016. godini 

 

Klasa: 500-09/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI 

SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

ZA 2017. GODINU 

 

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

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Izmjenu Programa javnih potreba je predložio Župan. 
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Prijedlog Izmjene Programa razmatrali su Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i 

imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjene Programa prihvaćen većinom glasova 

(30 za, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

IZMJENU PROGRAMA 

 

javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi 

na području Osječko-baranjske županije 

za 2017. godinu 

 

Klasa: 550-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 

 

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

 

 

TOČKA 19. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

STUDENOGA DO 30. STUDENOGA 2016. GODINE 

b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 

PROSINCA DO 31. PROSINCA 2016. GODINE 

 

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (32 za, 2 

suzdržana). 

 

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

Upravnom odjelu za javne financije. 

 

Informacije je predložio Župan. 

 

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

 

Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

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

razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga i od 1. prosinca do 31. prosinca 2016. godine. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (23 za, 10 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

a) Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. studenoga do 30. studenoga 2016. godine 

 

Klasa: 400-06/16-01/22 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

b)  Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2016. godinu za razdoblje 

od 1. prosinca do 31. prosinca 2016. godine 

 

Klasa: 400-06/17-01/2 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 

 

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

 

 

 

TOČKA 20. ZAHTJEV PROGRESA D.D. U STEČAJU BELI MANASTIR ZA 

OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINA U K.O. BELI 

MANASTIR I K.O. KOZARAC KAO KULTURNOG DOBRA 

 

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

Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove. 

 

Župan je predložio Zaključak povodom razmatranja zahtjeva. 

 

Materijal su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za 

financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

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

 

Predsjedatelj otvara raspravu. 

 

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

 

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

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

povodom razmatranja zahtjeva 

Progresa d.d. u stečaju Beli Manastir 

za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina 

u k.o. Beli Manastir i k.o. Kozarac 

kao kulturnog dobra 
 

Klasa: 944-03/16-01/16 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 
 

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

 

 

TOČKA 21. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA UPRAVE ZA 

CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja  primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je 

Upravno vijeće Uprave za ceste Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini prihvaćanje prijedloga Upravnog vijeća i donošenje 

Rješenja o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u predloženom tekstu. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (31 za, 6 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju ravnatelja Uprave za ceste 

Osječko-baranjske županije 
 

Klasa: 024-04/17-02/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-4 
 

(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 

 

 

TOČKA 22. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU MIŠLJENJA NA DOPUNU MREŽE 

JAVNE ZDRAVSTVENE SLUŽBE I POKRETANJE INICIJATIVE ZA 

PROŠIRENJE MREŽE NA PODRUČJU GRADA OSIJEKA 
 

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili u sklopu materijala za sjednicu, a pripremljen je u 

Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Zaključak je predložio Župan. 
 

Prijedlog Zaključka je razmatrao Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 

Zaključak Odbora vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 

Predsjedatelj otvara raspravu. 
 

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

 

Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (36 za), te je 

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

o davanju mišljenja na Dopunu Mreže 

javne zdravstvene službe i 

pokretanje inicijative za proširenje Mreže 

na području Grada Osijeka 
 

Klasa: 510-01/17-01/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-5 
 

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

 

 

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,27 sati. 
 

 

 

Klasa: 021-04/17-02/1 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-8 
 

 
 

 Predsjednik 
 

 Antun Kapraljević 
 
 

 Predsjedatelji: 
 

 dr.sc. Boris Antunović 

 potpredsjednik 
 
 

 Goran Ivanović 

 potpredsjednik 
 

 
 

Zapisničar 
 

Ivka Igali 
 

 

 

 Ovjerovitelji: 
 

 Stjepan Čuraj 
 

 mr.sc. Mato Dunković 
 

 Borivoj Eklemović 

 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 313,49 minute. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/207589740. 

 

 

 

Zapisniku 27. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/207589740

