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Z A P I S N I K 

 
4. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 

održane 26. rujna 2017. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 

 

 

 

Sjednicu otvara Dragan Vulin, predsjednik Skupštine u 9,04 sati. 

 

Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 

 1. Stjepan Čuraj i 

 2. Darko Dorkić. 

 

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

konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (54 za), te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani 

Stjepan Čuraj i Darko Dorkić. 

 

Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 

 

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

54 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan 

Anočić, 3. Ivana Bagarić, 4. Marko Bogatić, 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac, 6. Marija Čačić, 7. Ivica 

Čeme, 8. Stjepan Čuraj, 9. Darko Dorkić, 10. Marija Dujić, 11. dr.sc. Lidija Dujmović, 12. Hrvoje 

Duvnjak, 13. Goran Đanić, 14. Marela Đurić, 15. Borivoj Eklemović, 16. Renata Forjan, 17. Velimir 

Golub, 18. Domagoj Hajduković, 19. Srđan Igali, 20. Andrej Jurić, 21. Zoran Kovač, 22. Željko 

Kovačević, 23. Stjepan Krznarić, 24. Tomislav Kuna, 25. Dejan Liović, 26. Željko Macanić, 27. Ivica 

Mandić, 28. Anđelko Martinčević, 29. Leonora Martinuš, 30. Davor Mikulić, 31. Vjeran Miličić, 32. 

Hrvoje Pavković, 33. Marijan Peran, 34. Zvonko Pongrac, 35. dr.sc. Ivan Požgain, 36. Vanja Prošić, 

37. Mirta Prusina, 38. Nevenka Redžep, 39. Sanja Rogoz-Šola, 40. Goran Soldo, 41. dr.sc. Željka 

Šapina, 42. Stipan Šašlin, 43. Jovo Šijan, 44. Ivica Šimundić, 45. Nenad Šinko, 46. dr.sc. Vladimir 

Šišljagić, 47. dr.sc. Drago Šubarić, 48. Damir Tomić, 49. Hrvoje Topalović, 50. Dražen Trcović, 51. 

Zvjezdana Tuma-Pavlov, 52. Dragan Vulin, 53. Ivo Zelić i 54. Leon Žulj. 

 

Sjednici nije nazočan vijećnik Zvonko Plavčić. 

 

Ostali nazočni: 

1. Ivan Anušić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-baranjske 

županije, 3. Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. mr.sc. Radomir Čvarković, 

zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske nacionalne 

manjine, 6. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine, 7. Ahnetka Balatinac, 

predstavnica rusinske nacionalne manjine, 8. Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske nacionalne 

manjine, 9. Ivan Hampovčan, v.d. tajnika Županije, 10. Katica Čosić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za 

upravne i pravne poslove, 11. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 

12. Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 13. 

mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 

14. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 15. Ranko Radunović, pročelnik 

Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 16. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela 

za javne financije, 17. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 18. Snježana Staščik, pročelnica 

Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 19. Silva Wendling, pročelnica 

Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 20. Maja Alduk Šakić, viša savjetnica u Tajništvu 

Županije, 21. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 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. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 26. Svjetlana 

Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 27. Ružica 
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Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 28. Suzana Tretinjak, 

voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 29. Snježana Vidranski-Škorić, 

pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 30. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu 

Županije, 31. Davor Boras, direktor Slobodne zone Osijek d.o.o., 32. Biljana Bukvić, Karašica-Vučica 

d.d. Donji Miholjac, 33. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 34. 

Mirko Klarić, direktor Vuke d.d. Osijek, 35. Ljerka Kujundžić, Regionalna veletržnica Osijek d.d., 36. 

Ruža Lubina, Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek, 37. Domagoj Marinić, direktor Zračne luke Osijek d.o.o., 

38. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području 

Osječko-baranjske županije, 39. Kornelija Mlinarević, ULO hladnjača d.o.o. Osijek, 40. Ernest Nad, 

Hrvatska gospodarska komora Županijska komora Osijek, 41. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke 

zajednice Osječko-baranjske županije, 42. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 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 točkama: 

24. Zahtjev za davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske 

25. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela 

 a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na 

cestama Osječko-baranjske županije 

 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske 

županije 

 c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb Osječko-

baranjske županije 

 d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

gospodarski razvitak sela 

 e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova 

 f) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje 

turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije 

26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za 

ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije. 

 

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

dnevnog reda, da ih podnesu. 

 

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

predloženom dnevnom redu. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno (54 za) utvrđen sljedeći 

 

 

D N E V N I    R E D 
 

 

 1. Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije 

 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 

 3. Izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije 

 4. Prijedlog za imenovanje tajnika Županije 
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 5. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2017. 

godinu 

 6. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 7. Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2017. godine na području Osječko-baranjske 

županije 

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

županije i radu Turističke zajednice Županije 

 9. Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu 

10. Izvješće o poslovanju Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2016. godinu 

11. Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2016. godinu 

12. Izvješće o poslovanju Karašice-Vučice d.d. Donji Miholjac u 2016. godini 

13. Izvješće o poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2016. godinu 

14. Izvješće o poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. za 2016. godinu 

15. Izvješće o poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., Osijek za 2016. godinu 

16. Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2016. godinu 

17. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu 

financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska 

županija u 2017. godini 

18. Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih 

škola Osječko-baranjske županije za školsku godinu 2017./2018. 

19. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o dopuni Statuta Ljekarni Osječko-

baranjske županije 

20. Prijedlog Odluke o promjeni naziva Ljekarni Osječko-baranjske županije 

21. Informacija o korištenju sredstava osiguranih na aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2017. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2017. 

godine 

22. Prijedlog Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na području Osječko-baranjske županije 

23. Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije 

24. Zahtjev za davanje mišljenja o imenovanju načelnika Policijske uprave osječko-baranjske 

25. Prijedlog rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih tijela 

 a) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za sigurnost prometa na 

cestama Osječko-baranjske županije 

 b) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske 

županije 

 c) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za socijalnu skrb Osječko-

baranjske županije 

 d) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

gospodarski razvitak sela 

 e) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog povjerenstva za 

ravnopravnost spolova 

 f) Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za utvrđivanje 

turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije 

26. Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova Stručne komisije za 

ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-baranjske županije 

 

 

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
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TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 3. sjednice Skupštine 

Županije. 

 

Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 3. sjednice na glasovanje, te 

nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 3. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 

jednoglasno (54 za). 

 

Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 3. sjednice dr.sc. Nedeljka Bosanca i Mariju Čačić da poslije 

sjednice potpišu zapisnik. 

 

 

TOČKA 2. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 

 

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

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

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

Skupštine. 

 

Nedeljko Bosanac ukazuje da je pročelje zgrade Županije zapušteno, a riječ je o reprezentativnom 

objektu. Nadalje, zanimaju ga demografski činitelji privređivanja posebno u svezi s iseljavanjem 

stanovništva na području Osječko-baranjske županije te pita ima li Župan informaciju o broju iseljenog 

stanovništva. 

 

Željko Macanić upozorava na loše stanje državne ceste od Podravske Moslavine do Osijeka te predlaže 

Županu da s Hrvatskim cestama pokuša iznaći rješenje tog problema. 

 

Stjepan Krznarić napominje da je početkom ožujka ove godine osnovan Savjet za Slavoniju, Baranju i 

Srijem, a da je od tog vremena već proteklo otprilike 6 mjeseci te ga zanima što se konkretno u tom 

razdoblju ostvarilo kroz Projekt Slavonija u Osječko-baranjskoj županiji. Nadalje, pita kako se situacija s 

Agrokorom odrazila na gospodarstvo i gospodarske subjekte u Osječko-baranjskoj županiji i tko je od 

trgovačkih društava s područja Županije pretrpio najveću štetu. 

 

Andrej Jurić, s obzirom na odlazak velikog broja ljudi iz Hrvatske, a posebno iz naše Županije, pita 

Župana koji je njegov stav, njegova vizija, odnosno što namjerava učiniti za našu Županiju kako bi se 

zadržali, a možda čak i vratili ljudi koji su otišli. 

 

Nevenka Redžep napominje da je analizirajući Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-

baranjske županije za 2017. godinu uočila visinu troškova reprezentacije tri doma za starije i nemoćne 

osobe te je zanima koliko je koji dom pojedinačno potrošio za reprezentaciju, a koliko su planirali, te 

sugerira Županu da se prilikom izrade Proračuna Županije za 2018. godinu obrati posebna pozornost na 

ove troškove kod javnih ustanova. 

 

Stjepan Čuraj vezano za projekt sufinanciranja međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola, a s 

obzirom na svojevrsni monopol jedne autoprijevozničke kuće na tržištu, postavlja pitanje Županu je li 

održao sastanak s autoprijevoznikom, ako nije, predlaže da se održi i da se na sastanak pozovu sve strane 

koje sudjeluju u ovom projektu kako bi se izbjeglo eventualno daljnje povećanje cijene prijevoza. 

Nadalje, vezano za projekt izgradnje kogeneracijske termoelektrane-toplane u Osijeku predlaže da se 

održi zajednički sastanak svih klubova vijećnika i stranaka koje sudjeluju u Županijskoj skupštini kako bi 

usuglasili stav te zatražili od Vlade Republike Hrvatske, kao vlasnika HEP-a, da se taj projekt nastavi i da 

ima prioritet. 

 

Ivica Mandić predlaže Županu i nadležnim službama da se iz fonda za razvoj Slavonije pokušaju osigurati 

sredstva za uvođenje jednosmjenske nastave i cjelodnevnog boravka djece u osnovnim školama. 
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Goran Đanić, u svezi ukidanja i skraćivanja radnog vremena poštanskih ureda u općinama naše Županije, 

predlaže Županu da što prije organizira sastanak s predstavnicima Hrvatskih pošta kako bi svi poštanski 

uredi na području Osječko-baranjske županije radili s punim radnim vremenom i kako bi se organizirala 

bolja dostava poštanskih pošiljaka. 

 

Zvonko Pongrac pita Župana je li mu poznato da učenici srednjih škola iz mjesta Paulin Dvor nemaju 

organiziran javni prijevoz do Osijeka te kako će se to urediti i kada. Nadalje, vezano za odluku Hrvatskog 

nogometnog saveza o prebacivanju odigravanja nogometne utakmice iz Osijeka u Rijeku, pita Župana 

krije li se iza toga možda nešto drugo ili je stvarni problem bio teren. Potom napominje da je u pripremi 

novi Zakon o poljoprivrednom zemljištu koji pogoduje "velikima" (Osatini, Žitu itd.) te apelira da se kod 

dodjele zemljišta zaštite i mali proizvođači. 

 

Goran Soldo predlaže Županu da se u Proračunu Županije osiguraju sredstva za sufinanciranje programa 

samozapošljavanja, programa zapošljavanja kod obrtnika, OPG-ova, malih i srednjih poduzetnika i da se 

na taj način Županija uključi u što veću konkurentnost domaćih poduzetnika. Predlaže izradu konkretnog 

programa u koji bi se uključili svi gradovi i općine na području Osječko-baranjske županije te u svojim 

proračunima osigurali sredstva kako bi se potaknulo zapošljavanje. 

 

Ivo Zelić napominje da je prilikom preusmjeravanja cestovnog prometa s državne ceste D-34 prema 

državnoj cesti D-2 zbog prijelaza preko koridora V/c odnosno izgradnje nadvožnjaka došlo do teškog 

oštećenja ceste u dvije ulice u Petrijevcima i ceste između Petrijevaca i državne ceste D-2 te pita, u ime 

mještana Petrijevaca, na koji način je projektirana sanacija i kad se očekuje završetak. 

 

Denis Ambruš pita Župana koji je broj konkretnih radnih mjesta unutar Osječko-baranjske županije u 

provedbi Projekta Slavonija. Nadalje, pita koliko Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera sudjeluje u 

aktivnostima sa svojim poslovima unutar Projekta Slavonija od asistenata, predavača, docenata i redovnih 

profesora te moli odgovor u pisanom obliku. 

 

Stipan Šašlin, u svezi sustava za navodnjavanje u Osječko-baranjskoj županiji, navodeći primjer sustava u 

Baranji koji ima malo korisnika zbog relativno visoke cijene koštanja vode, postavlja pitanje kako se 

Županija misli uključiti u navedeni problem, odnosno hoće li kroz subvencije ili na neki drugi način 

pomoći korisnicima. 

 

Dragan Anočić, s obzirom da je u tijeku natječaj za stipendiranje darovitih učenika i studenata i 

stipendiranje za deficitarna zanimanja, pita Župana postoje li neki novi momenti, nove situacije i 

specifičnosti u odnosu na prethodne godine. 

 

Drago Šubarić, s obzirom da Europska unija ima razvijen sustav zaštite poljoprivrednih i prehrambenih 

proizvoda oznakama izvornosti, zemljopisnog podrijetla i tradicionalnog ugleda te da Slavonija i Baranja 

ima prehrambene proizvode koji prezentiraju regiju, pita kakav je stav Osječko-baranjske županije budući 

da Ministarstvo poljoprivrede daje potpore udrugama koje se bave zaštitom, a te potpore nisu dovoljne i 

trebala bi i potpora Županije. 

 

Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Ivan Anušić. 

 

Potom se za postavljanje dopunskog pitanja javio Denis Ambruš. 

 

Denis Ambruš izražava zadovoljstvo s prvim dijelom županovog odgovora. Nadalje, napominje da se 

drugi dio pitanja odnosio na strukturu onih koji rade na Projektu Slavonija te da je pitao što radi 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera, njegove sastavnice, odnosno tražio podatke o tome. 

 

Predsjednik određuje stanku od 30 minuta. 

 

 

Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
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TOČKA 3. IZBOR POTPREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da Skupština ima dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika na način utvrđen 

Poslovnikom Skupštine. Budući da je Skupština Osječko-baranjske županije na 1. sjednici održanoj 27. 

lipnja 2017. godine izabrala samo jednog potpredsjednika Županijske skupštine, potrebno je izabrati još 

jednog potpredsjednika. Pravo isticati kandidate za potpredsjednika Skupštine ima svaki vijećnik 

Skupštine. Pravo isticati kandidate za potpredsjednika imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina 

izabrani sukladno propisima o pravima nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u 

pisanom obliku. Istaknuti vijećnik postaje kandidat za potpredsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i 

ukoliko se za prijedlog njegove kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. Izbor potpredsjednika 

Skupštine obavlja se javnim glasovanjem. Ukoliko je utvrđeno više kandidata od broja koji se bira, 

glasovanje se obavlja tajno. 

 

Predsjednik poziva vijećnike da pristupe isticanju kandidata za potpredsjednika Skupštine te njegovom 

izboru. 

 

Stjepan Čuraj ističe kao kandidata za potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije Gorana 

Đanića te čita njegov životopis. 

 

Marija Čačić, u ime Kluba vijećnika Mosta, ističe kao kandidata za potpredsjednika Skupštine dr.sc. 

Nedeljka Bosanca te čita njegov životopis. 

 

Potom u raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Stjepan Čuraj, Vladimir Šišljagić i Nedeljko Bosanac. 

 

Predsjednik konstatira da su za potpredsjednika Skupštine istaknuti sljedeći kandidati: 

1. Goran Đanić i 

2. dr.sc. Nedeljko Bosanac. 

 

Predsjednik poziva vijećnike koji su istaknuti kao kandidati za potpredsjednika Skupštine Osječko-

baranjske županije da se izjasne prihvaćaju li kandidaturu. 

 

Istaknuti kandidati za potpredsjednika Skupštine Goran Đanić i dr.sc. Nedeljko Bosanac izjašnjavaju se da 

prihvaćaju kandidaturu za potpredsjednika Županijske skupštine. 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature za potpredsjednika Skupštine, te 

napominje da se o svakom prijedlogu posebno izjašnjava prema redoslijedu podnošenja. 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Gorana Đanića za potpredsjednika 

Skupštine. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je Goran Đanić utvrđen kao kandidat za 

potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije (37 za). 

 

Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature dr.sc. Nedeljka Bosanca za 

potpredsjednika Skupštine. 

 

Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da dr.sc. Nedeljko Bosanac nije utvrđen kao 

kandidat za potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije (7 za). 

 

Predsjednik konstatira da je kao kandidat za potpredsjednika Skupštine utvrđen Goran Đanić. 

 

Budući da je utvrđen jedan kandidat za potpredsjednika Skupštine, što odgovara broju koji se bira, 

predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o podnesenom prijedlogu, odnosno javnim 

glasovanjem izaberu potpredsjednika Skupštine. 
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Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Goran Đanić izabere za potpredsjednika Skupštine. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je za potpredsjednika Skupštine izabran Goran Đanić 

većinom glasova (37 za, 13 protiv), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o izboru potpredsjednika Skupštine 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/17-21/3 

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

 

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

 

 

Predsjednik čestita izabranom potpredsjedniku Skupštine Goranu Đaniću te ga poziva da zauzme svoje 

mjesto za predsjedničkim stolom. 

 

 

TOČKA 4. PRIJEDLOG ZA IMENOVANJE TAJNIKA ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Župan. 

 

Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju tajnika 

Županije. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (47 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o imenovanju tajnika Županije 

 

Klasa: 080-03/17-01/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-3 

 

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

 

 

Predsjednik čestita izabranom tajniku Županije Ivanu Hampovčanu. 

 

 

TOČKA 5. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

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

odjelu za javne financije. 

 

Polugodišnji izvještaj je predložio Župan. 
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Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

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

obrazloži podneseni prijedlog. 

 

Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Goran Soldo. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja prihvaćen jednoglasno 

(52 za), te je Skupština Županije donijela 

 

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ 

 

o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 

 

Klasa: 400-06/17-01/17 

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

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

 

 

TOČKA 6. POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA 

UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU 

 

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

ceste Osječko-baranjske županije. 
 

Polugodišnji izvještaj razmatrali su: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za gospodarska pitanja 

i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 

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

sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti 

na Polugodišnji izvještaj. 
 

Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom 

glasova (48 za, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti na Polugodišnji 

izvještaj o izvršenju Financijskog plana 

Uprave za ceste Osječko-baranjske 

županije za 2017. godinu 
 

Klasa: 340-01/17-01/4 

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

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
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TOČKA 7. INFORMACIJA O ŽETVI I OTKUPU PŠENICE RODA 2017. GODINE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj Osječko-baranjske županije i HGK Županijska komora Osijek. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Lidija Dujmović. 

 

Predsjednik daje Informaciju na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (51 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije o 

žetvi i otkupu pšenice roda 2017. godine 

na području Osječko-baranjske županije 
 

Klasa: 320-01/17-01/16 

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

 

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

 

 

TOČKA 8. INFORMACIJA O STANJU I RAZVOJNIM MOGUĆNOSTIMA TURIZMA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I RADU TURISTIČKE 

ZAJEDNICE ŽUPANIJE 

 

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

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

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu 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: Stjepan Čuraj, Denis Ambruš, Željko Macanić, Goran 

Ivanović, Vladimir Šišljagić i Goran Soldo. 

 

Predsjednik daje Informaciju uz ispravak naveden u Izvješću radnih tijela na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (42 za, 3 

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

 

povodom razmatranja Informacije o 

stanju i razvojnim mogućnostima turizma na 

području Osječko-baranjske županije i 

radu Turističke zajednice Županije 

 

Klasa: 334-01/17-01/5 

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

 

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

 

 

TOČKA 9. INFORMACIJA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U 

CESTOVNOM PROMETU 

 

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

odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 

 

Informaciju je predložio Župan. 

 

Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (42 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Informacije 

o organizaciji linijskog prijevoza putnika 

u cestovnom prometu 

 

Klasa: 340-01/17-01/3 

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

 

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

 

 

TOČKA 10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU REGIONALNE VELETRŽNICE OSIJEK D.D. 

ZA 2016. GODINU 

 

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

veletržnica Osijek d.d. 

 

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

pravna pitanja. 

 

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

sjednice. 
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Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (42 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 

Regionalne veletržnice Osijek d.d. za 2016. godinu 

 

Klasa: 024-02/17-01/7 

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

 

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

 

 

TOČKA 11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ULO HLADNJAČE D.O.O. OSIJEK ZA 2016. 

GODINU 

 

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

hladnjača d.o.o. Osijek. 

 

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

pravna pitanja. 

 

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

sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (41 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o poslovanju 

ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2016. godinu 

 

Klasa: 024-02/17-01/8 

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

 

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

 

 

TOČKA 12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU KARAŠICE-VUČICE D.D. DONJI MIHOLJAC U 

2016. GODINI 

 

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

Vučica d.d. Donji Miholjac. 
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Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-

pravna pitanja. 

 

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

sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (42 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća 

o poslovanju Karašice-Vučice d.d. 

Donji Miholjac u 2016. godini 
 

Klasa: 024-02/17-01/12 

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

 

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 

 

 

TOČKA 13. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU VUKE D.D. OSIJEK ZA 2016. GODINU 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vuka d.d. 

Osijek. 

 

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

pravna pitanja. 

 

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

sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (42 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju Vuke d.d. Osijek za 2016. godinu 
 

Klasa: 024-02/17-01/13 

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

 

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

 

 



 13 

TOČKA 14. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU SLOBODNE ZONE OSIJEK D.O.O. ZA 2016. 

GODINU 

 

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

zona Osijek d.o.o. 

 

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

pravna pitanja. 
 

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

sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (42 za, 3 suzdržana), 

te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju Slobodne zone Osijek d.o.o. 

za 2016. godinu 
 

Klasa: 024-02/17-01/15 

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

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

 

 

TOČKA 15. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU TERA TEHNOPOLIS D.O.O., OSIJEK ZA 2016. 

GODINU 
 

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

Tehnopolis d.o.o., Osijek. 
 

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

pravna pitanja. 
 

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

sjednice. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (45 za), te je Skupština 

Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju Tera Tehnopolis d.o.o., 

Osijek za 2016. godinu 
 

Klasa: 024-02/17-01/14 

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

(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
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TOČKA 16. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2016. 

GODINU 

 

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

Osijek d.o.o. 

 

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

pravna pitanja. 

 

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

sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Denis Ambruš. 

 

Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (45 za), te je Skupština 

Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja Izvješća o 

poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. 

za 2016. godinu 

 

Klasa: 024-02/17-01/16 

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

 

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

 

 

TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU 

SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ 

OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2017. GODINI 

 

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

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Ministarstvo zdravstva dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih 

sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2017. godini. 
 

Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (40 za, 5 

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

 

o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, 

mjerilima, načinu financiranja i rasporedu 

sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač 

Osječko-baranjska županija  

u 2017. godini 
 

Klasa: 510-01/17-01/10 

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

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

 

 

TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG 

PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA ŠKOLSKU GODINU 2017./2018. 

 

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

odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zakonodavnu djelatnost i 

statutarno-pravna pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Županijski savjet mladih. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (45 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o sufinanciranju međumjesnog javnog 

prijevoza za redovite učenike srednjih škola 

Osječko-baranjske županije za školsku godinu  

2017./2018. 

 

Klasa: 602-03/17-01/116 

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

 

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

 

 

TOČKA 19. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O 

DOPUNI STATUTA LJEKARNI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Zaključak je predložio Župan. 
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Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 

Komisija za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (42 za, 4 

suzdržana) , te je Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

o davanju suglasnosti na 

Odluku o dopuni Statuta Ljekarni 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 024-04/17-01/8 

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

 

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

 

 

TOČKA 20. PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI NAZIVA LJEKARNI OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 

za javne službe i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Zvjezdana Tuma-Pavlov. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (37 za, 9 

suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 

 

O D L U K U 

 

o promjeni naziva Ljekarni 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 510-11/17-01/3 

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

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
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TOČKA 21. INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2017. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 

DO 31. SRPNJA 2017. GODINE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u 

Upravnom odjelu za javne financije. 

 

Informaciju je predložio Župan, a razmatrala ju je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 

 

Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (42 za, 4 protiv), 

te je Skupština Županije donijela 

 

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 2017. godinu za razdoblje 

od 1. srpnja do 31. srpnja 2017. godine 

 

Klasa: 400-06/17-01/16 

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

 

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

 

 

TOČKA 22. PRIJEDLOG ODLUKE O OSNIVANJU POVJERENSTVA ZA PROVEDBU 

NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA MOGUĆNOSTI ZA 

OSOBE S INVALIDITETOM NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 

 

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

odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

Odluku je predložio Župan. 

 

Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Odbor za 

zdravstvo i socijalnu skrb. 

 

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

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Zvjezdana Tuma-Pavlov i Ružica Gverieri. 

 

Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (39 za, 5 

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

 

o osnivanju Povjerenstva za provedbu 

Nacionalne strategije izjednačavanja 

mogućnosti za osobe s invaliditetom na 

području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-06/17-01/2 

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

 

(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 

 

 

TOČKA 23. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA JAVNE 

USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM 

VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

Županije. 

 

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove 

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

te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. 

 

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

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (41 za, 4 

suzdržana), te je Skupština Županije donijela 

 

R J E Š E N J E 

 

o imenovanju ravnatelja Javne ustanove 

Agencije za upravljanje zaštićenim 

prirodnim vrijednostima na području 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 024-04/17-02/4 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-3 

 

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

 

 

TOČKA 24. ZAHTJEV ZA DAVANJE MIŠLJENJA O IMENOVANJU NAČELNIKA 

POLICIJSKE UPRAVE OSJEČKO-BARANJSKE 

 

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

Tajništvu Županije. 

 

Komisija za izbor i imenovanja je, povodom razmatranja zahtjeva za davanje mišljenja o imenovanju 

načelnika Policijske uprave osječko-baranjske, utvrdila Prijedlog Zaključka te predlaže Skupštini 

donošenje Zaključka u predloženom tekstu. 

 

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Nenad Šinko. 
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Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (42 za), te je 

Skupština Županije donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

 

povodom razmatranja zahtjeva za 

davanje mišljenja o imenovanju načelnika 

Policijske uprave osječko-baranjske 

 

Klasa: 021-06/17-01/3 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-3 

 

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

 

 

TOČKA 25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

RADNIH TIJELA 

     a) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

SAVJETA ZA SIGURNOST PROMETA NA CESTAMA OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 

     b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

SAVJETA ZA ZDRAVLJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

     c) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

     d) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA GOSPODARSKI RAZVITAK SELA 

     e) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA RAVNOPRAVNOST SPOLOVA 

     f) PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU PREDSJEDNIKA I ČLANOVA 

POVJERENSTVA ZA UTVRĐIVANJE TURISTIČKO-VINSKIH CESTA NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

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

Tajništvu Županije. 

 

Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je prijedloge rješenja o imenovanju predsjednika i članova radnih 

tijela te predlaže Skupštini donošenje rješenja u predloženom tekstu. 

 

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 otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Hrvoje Topalović, Denis Ambruš i 

Ivica Mandić. 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za 

sigurnost prometa na cestama. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
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a) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju predsjednika i članova 

Savjeta za sigurnost prometa na cestama 

Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/17-22/7 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za 

zdravlje. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

b) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju predsjednika i članova 

Savjeta za zdravlje Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/17-22/8 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Savjeta za 

socijalnu skrb. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

c) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju predsjednika i članova 

Savjeta za socijalnu skrb Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/17-22/9 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog 

povjerenstva za gospodarski razvitak sela. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

 

 

 



 21 

d) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju predsjednika i članova 

Županijskog povjerenstva za gospodarski razvitak sela 

 

Klasa: 021-04/17-22/10 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Županijskog 

povjerenstva za ravnopravnost spolova. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

e) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju predsjednika i članova 

Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova 

 

Klasa: 021-04/17-22/11 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Povjerenstva za 

utvrđivanje turističko-vinskih cesta. 

 

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (36 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 

 

f) R J E Š E N J E 

 

o imenovanju predsjednika i članova 

Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta 

na području Osječko-baranjske županije 

 

Klasa: 021-04/17-22/12 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 

 

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

 

 

TOČKA 26. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU 

PREDSJEDNIKA I ČLANOVA STRUČNE KOMISIJE ZA USTANOVLJENJE 

I IZMJENU GRANICA ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA NA PODRUČJU 

OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a 

pripremljen je u Tajništvu Županije. 
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Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i 

članova Stručne komisije za ustanovljenje i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području Osječko-

baranjske županije te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 

Predsjednik otvara raspravu. 
 

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

Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (40 za, 4 

protiv, 1 suzdržan), te je Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o razrješenju i imenovanju predsjednika i 

članova Stručne komisije za ustanovljenje 

i izmjenu granica zajedničkih lovišta na području 

Osječko-baranjske županije  
 

Klasa: 021-04/17-22/13 

Urbroj: 2158/1-01-01-17-2 
 

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

 

 

 

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

 

 

Klasa: 021-04/17-02/6 

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

 
 

 Predsjednik 

 

 Dragan Vulin 
 

 

 

Zapisničar 

 

Ivka Igali 
 

 

 

 Ovjerovitelji: 

 

 Stjepan Čuraj 

 

 Darko Dorkić 

 

 

 

 

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 206,18 minute. Videozapis 

aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/237056413. 

 

 

Zapisniku 4. sjednice prilažu se akti koji su doneseni na sjednici. 

http://vimeo.com/237056413

