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ZAPISNIK
4. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 26. rujna 2013. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,03 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Krešimir Ćosić i
2. Mislav Ćurić.
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 Krešimir
Ćosić i Mislav Ćurić.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočan 51
vijećnik od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2.
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir Cindrić,
7. Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. Stjepan Čuraj, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12.
Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Domagoj Hajduković, 15. Dinko Huis, 16. Zvonko Ibriks, 17.
Srđan Igali, 18. Goran Ilić, 19. Goran Ivanović, 20. Antun Kapraljević, 21. Marijana Kopljar, 22. Vlado
Koren, 23. Slavko Kotromanović, 24. Ivana Kovačević-Ivanišić, 25. mr.sc. Dalibor Kraljik, 26. Ante
Kristić, 27. Stjepan Krznarić, 28. Boris Ljubojević, 29. Dominik Mihaljević, 30. Frida Mikić, 31. Davor
Mikulić, 32. Hrvoje Pavković, 33. Mladen Peradić, 34. Gordana Puđa, 35. Goran Ranogajec, 36. Nevenka
Redžep, 37. Sabina Režić, 38. Sanja Rogoz-Šola, 39. Vinko Ručević, 40. Darijan Rudan, 41. Stjepan
Sokol, 42. Ivica Tomašičević, 43. Miroslav Varga, 44. Sanja Vargić, 45. Stjepan Viduka, 46. Mirta
Vlahović, 47. Ivan Zadravec, 48. mr. Krešimir Žagar, 49. Jurica Žanić, 50. Zdravko Živković i 51. Leon
Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Željko Kovačević, 2. Dražen Kušić, 3. Ante Raspudić i 4. Jovo Šijan.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4.
Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske
nacionalne manjine, 6. Blagoja Jovanovski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 7. dr.sc.
Davor Brunčić, tajnik Županije, 8. Andrej Bičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 9. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb, 10. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 11.
Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Ranko Radunović, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 13. Snježana Raguž, pročelnica
Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 15. Milica
Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 16. Silva Wendling, pročelnica
Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 18.
Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 19. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 20.
Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 21. Jerka Lukačević,
pomoćnica tajnika Županije, 22. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 23. Svjetlana
Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 24.
Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 25. Suzana Tretinjak,
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 26. Ruža Varga, viša savjetnica u
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Tajništvu Županije, 27. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne
financije, 28. Marko Bagarić, direktor Cestinga d.o.o. Osijek, 29. Ivana Buzuk Radoš, v.d. ravnatelja
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije,
30. Žana Gamoš, direktorica ULO hladnjače d.o.o. Osijek, 31. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije, 32. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječkobaranjske županije, 33. Domagoj Marinić, direktor Zračne luke Osijek d.o.o., 34. Kornelija
Mlinarević, zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 35.
Zlatko Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 36. dr.sc. Stjepan
Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 37. Antonio Sobol,
direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 38. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda
za informatiku Osijek, 39. Vjekoslav Ćurić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 40. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 41. Ivan Puhanić,
viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda,
da ih podnesu.
Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP, predlaže da se s dnevnog reda današnje sjednice
skine točka 3. Informacija o problematici statističke podjele i politike regionalnog razvoja Republike
Hrvatske, a da predložena točka 4. postane točka 3. i tako redom. Nadalje, predlaže tematsku sjednicu
Skupštine o pripremljenosti jedinica lokalne samouprave za apsorpciju europskih fondova.
Ivan Zadravec, u ime vijećnika HSP dr. Ante Starčević, predlaže da se kao 1. točka uvrsti Prijedlog
Zaključka povodom uvođenja dvojezičnosti u Vukovar, te čita Prijedlog Zaključka.
Potom su se za riječ javili: Vladimir Šišljagić i Stjepan Čuraj.
Predsjednik predlaže vijećnicima da se ubuduće dnevni red Skupštine dogovoren na pripremnom
stastanku mijenja samo u iznimnim situacijama te poziva predlagatelje da povuku svoje prijedloge,
odnosno da vijećnici ne prihvate navedene prijedloge.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Stjepan Krznarić.
Stjepan Krznarić traži stanku od 10 minuta radi dogovora predsjednika klubova vijećnika.
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke, predsjednik poziva predlagatelje da se izjasne ostaju li pri svojim prijedlozima.
Domagoj Hajduković napominje da ostaje pri svom prijedlogu.
Ivan Zadravec također napominje da ostaje pri svom prijedlogu.
Budući da predlagatelji ostaju pri svojim prijedlozima, predsjednik poziva vijećnike da ne prihvate niti
jedan prijedlog.
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Domagoj Hajduković napominje da nakon konzultacija s članovima Kluba SDP i Kluba HNS povlači
svoj prijedlog.
Ivan Zadravec napominje da HSP dr. Ante Starčević ostaje pri svom prijedlogu te traži da se Skupština
izjasni o prijedlogu.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se u dnevni red uvrsti točka: Prijedlog Zaključka povodom
uvođenja dvojezičnosti u Vukovar.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (38 za) te će se
ova točka razmatrati kao 26. točka dnevnog reda.
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (38 za, 12 protiv) utvrđen
sljedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
a)
b)
17.
18.

RED

Usvajanje zapisnika 3. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Informacija o problematici statističke podjele i politike regionalnog razvoja Republike
Hrvatske
Informacija o stanju i problematici poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske
županije
Informacija o žetvi i otkupu pšenice roda 2013. godine na području Osječko-baranjske
županije
Informacija o organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječkobaranjske županije
Informacija o stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječkobaranjske županije
Informacija o organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu
Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječkobaranjske županije za razdoblje 2013. - 2016. godine
Izvješće o poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2012. godinu
Izvješće o poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2012. godinu
Izvješće o poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2012. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013.
godinu
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2013.
godine
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima
dužnosnika Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju naknada vijećnicima i
članovima radnih tijela
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19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju rujan - prosinac 2013. godine
Informacija o stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječkobaranjske županije
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2011. i 2012. godini
Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2012. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječkobaranjske županije
Prijedlog Rješenja o imenovanju ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu sloboda i prava građana
Prijedlog Zaključka povodom uvođenja dvojezičnosti u Vukovar

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 3. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 3. sjednice Skupštine
Županije.
Predsjednik pita vijećnike ima li primjedbi na zapisnik.
Davorin Bubalović napominje da je u raspravi oko Bleiburga sudjelovao Milan Blagojević, a ne Stjepan
Čuraj, kako je to navedeno u zapisniku te moli da se to ispravi.
Budući da nije bilo drugih primjedbi, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 3. sjednice Skupštine, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik jednoglasno prihvaćen uz navedeni ispravak.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 3. sjednice dr.sc. Borisa Antunovića i Davorina Bubalovića 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.
Domagoj Hajduković predlaže sazivanje tematske sjednice Skupštine o pripremljenosti, financijskim i
kadrovskim kapacitetima jedinica lokalne samouprave na području Osječko-baranjske županije u
privlačenju i apsorpciji sredstava iz europskih fondova. Nadalje, u svezi dostavljenog odgovora s
prethodne sjednice, koji se odnosio na Dom zdravlja Našice - nabavku komunikacijske opreme, nabavku
mobilnog uređaja i tableta, napominje da je potrebno pripaziti što piše u materijalima jer je u obrazloženju
pisalo "u svrhu poboljšavanja uvjeta predavanja medicinskih i patronažnih sestara (tečaja za trudnice)", a
iz pisanog odgovora je razvidno da se radilo o sigurnosnim uređajima.
Miroslav Varga moli da mu se ubuduće materijali za sjednice Skupštine dostavljaju u elektroničkom
obliku. Nadalje, predlaže sazivanje tematske sjednice o poljoprivredi i pripremi za sljedeću
poljoprivrednu sezonu.

4

Goran Ilić moli Župana da zatraži od nadležnih institucija da ubrzaju proceduru oko dodjela koncesija
za komercijalno vađenje pijeska iz rijeke Drave i drugih rijeka u Republici Hrvatskoj.
Leon Žulj traži pisani odgovor o namjerama i planiranom razdoblju poduzimanja radova na obnovi
Osnovne škole Matije Petra Katančića u Valpovu, prioritetno o sanaciji krova s obzirom da dolazi kišno
razdoblje i da je upitna sigurnost pohađanja nastave u tom objektu.
Krešimir Žagar postavlja pitanje Županu ima li informaciju što Hrvatske ceste namjeravaju učiniti po
pitanju nastavka rekonstrukcije državne ceste Našice - Osijek (projekt Betterment II) koja je započeta
još prije 5 godina i predlaže da Županija stupi u kontakt s Upravom Hrvatskih cesta kako bi se taj
projekt završio. Potom pita kada će biti dovršena našička obilaznica, kada će se obaviti tehnički
pregled te kada će u cijelosti biti puštena u promet.
Ivana Kovačević-Ivanišić pita hoće li i ove godine Županija stipendirati učenike i studente.
Davorin Bubalović, u svezi odgovora na svoje pitanje s prethodne sjednice, o školskim odborima, ističe
da je popisom članova školskih odbora koji je dobio potvrđen stranački sastav tih tijela, kao i apsurdna
situacija da su u pojedinim školskim odborima još uvijek ljudi koji su davno napustili Republiku
Hrvatsku te apelira da se to što prije ispravi.
Stjepan Čuraj, u svezi dostavljenog odgovora na svoje pitanje s prethodne sjednice Županijske
skupštine, traži pojašnjenja o dodjeli sredstava udrugama koje nisu s područja naše Županije, a koje su
sredstva dobile u mjesecu prosincu za odlazak na komemoraciju žrtvama Bleiburga, s obzirom na
činjenicu da se ta manifestacija održava u mjesecu svibnju. Nadalje predlaže osnivanje tzv. centra
izvrsnosti u Osijeku, kao sjedištu Županije, putem kojega je moguće organizirati dodatno obrazovanje
učenika srednjih škola koji postižu izvrsne rezultate i žele se educirati i uspješno upisati fakultete, te
predlaže da se za realizaciju u školskoj godini 2014/15. predvide sredstva u Proračunu Županije.
Milan Blagojević predlaže da se omogući direktan prijenos sjednica Skupštine na web stranicama
Županije.
Jurica Žanić postavlja pitanje u kojoj je fazi realizacija projekta postavljanja fotonaponskih sustava
odnosno solarnih energana u svrhu istodobne proizvodnje električne i toplinske energije na krovne
površine zgrada javnih namjena.
Dalibor Kraljik postavlja pitanje kako napreduje izgradnja nastavno-športske dvorane u Donjoj
Motičini te koliko je do sada investirano i kakve su projekcije izgradnje.
Boris Ljubojević ukazuje na problem povećanja cijena ogrjevnog drveta i smanjenu dostupnost tog
drveta na području Županije te apelira na Župana da inicira i pomogne otvaranje novih tvrtki
licenciranih proizvođača koji bi izrađivali ogrjevno drvo na području naše Županije i time omogućili
snižavanje cijena na prihvatljivu razinu.
Mirta Vlahović pohvaljuje web stranicu Županije, no napominje da dio vezan za Savjet mladih
Osječko-baranjske županije nije ažuriran od 2011. godine te ju zanima ne radi li novi saziv
Županijskog savjeta mladih ili nije ažurirana stranica.
Vladimir Cindrić podržava prijedlog vijećnika Milana Blagojevića. Nadalje, napominje da u raspravi
na prošloj sjednici rad Turističke zajednice Županije nije dobro ocijenjen te pita Župana što je u
međuvremenu poduzeo kako bi se poboljšao.
Vlado Koren postavlja pitanje postoji li mogućnost da se Županija uključi i omogući Rukometnom
klubu Našice igranje utakmica SEHA lige u dvorani u Osijeku ili Slavonskom Brodu jer dvorana u
Našicama ne udovoljava uvjetima.
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Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Potom se za riječ javio Stjepan Čuraj.
Potom predsjednik određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.

INFORMACIJA O PROBLEMATICI STATISTIČKE PODJELE I POLITIKE
REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Tajništvo
Županije i Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek.
Informaciju je predložio Župan.
Nacrt Zaključka povodom razmatranja Informacije podijeljen je vijećnicima.
Informaciju je razmatrala Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Stjepana Ribića, direktora Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje, da
uvodno obrazloži Informaciju.
Potom Stjepan Ribić uvodno obrazlaže Informaciju.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Boris Antunović, Mato Dunković,
Domagoj Hajduković, Goran Ilić, Sanja Vargić, Milan Blagojević, Goran Ivanović, Zvonko Ibriks,
Nevenka Redžep, Antun Kapraljević, Vladimir Šišljagić i Stjepan Ribić.
Predsjednik daje Informaciju i Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i Prijedlog Zaključka prihvaćeni većinom
glasova (4 protiv), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
problematici statističke podjele i politike
regionalnog razvoja Republike Hrvatske
Klasa: 010-01/13-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 4.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI POLJOPRIVREDNE
PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
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Informaciju je predložio Župan.
Nacrt Zaključka povodom razmatranja Informacije podijeljen je vijećnicima.
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski
razvitak sela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Silvu Wendling, pročelnicu Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, da
uvodno obrazloži Informaciju.
Potom Silva Wendling uvodno obrazlaže Informaciju.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Miroslav Varga, Boris Antunović, Domagoj
Hajduković, Zvonko Ibriks, Željko Franjić, Milan Blagojević, Sanja Vargić, Goran Ivanović, Vladimir
Šišljagić, Željko Kraljičak i Antun Kapraljević.
Miroslav Varga predlaže da se Zaključak dopuni s važnošću uspostave i funkcioniranja robne burze kao
prioriteta ove Županije, a da se materijal dopuni podacima o razlozima zbog kojih nije uspostavljena
robna burza odnosno gdje su problemi i nemogućnost realiziranja.
Predsjednik poziva predsjednike klubova vijećnika kako bi se usuglasio tekst Zaključka.
Nakon usuglašavanja, predsjednik daje na glasovanje Informaciju i Prijedlog Zaključka, uz prijedlog
Miroslava Varge.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i Prijedlog Zaključka prihvaćeni većinom
glasova (36 za, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
stanju i problematici poljoprivredne proizvodnje
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/13-01/22
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 5.

INFORMACIJA O ŽETVI I OTKUPU PŠENICE RODA 2013. GODINE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj 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 su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski
razvitak sela.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Željko Franjić.
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
županija donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
žetvi i otkupu pšenice roda 2013. godine
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 320-01/13-01/21
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 6.

INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU KOMUNALNOG
GOSPODARSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj 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 lokalnu samoupravu, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić i Vladimir Šišljagić.
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 363-01/13-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
TOČKA 7.

INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA
ONEČIŠĆENJA VODA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Hrvatske
vode, Zavod za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni
razvoj.
8

Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za lokalnu samoupravu, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za
gospodarska pitanja, Savjet za zdravlje i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vlado Koren.
Vlado Koren daje primjedbu na netočnost podataka u Informaciji koji se odnose na sustav javne
odvodnje "Đakovački vodovod" d.o.o. Đakovo gdje je na stranici 15 navedeno da je "veći onečišćivač
na sustavu javne odvodnje Nova Đakovčanka d.d. Đakovo", iako ta tvornica ne radi više od godinu
dana. Također je navedeno i za tvrtku Meteor d.d. "ispust u melioracijski kanal, priključit će se na
kolektor za odvodnju otpadnih voda u industrijskoj zoni nakon njegove skore izgradnje", a koji je već
izgrađen prije tri godine i priključen na kolektor za odvodnju otpadnih voda, te predlaže da se ti podaci
isprave.
Predsjedatelj daje na glasovanje Informaciju, stavove iz Zaključka Župana, kao i predložene izmjene u
materijalu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni, te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju
i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 325-01/13-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 8.

INFORMACIJA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U
CESTOVNOM PROMETU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju i stavove iz Zaključka Župana na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su Informacija i stavovi jednoglasno prihvaćeni, te je
Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije
o organizaciji linijskog prijevoza putnika
u cestovnom prometu
Klasa: 340-01/13-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 9.

PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I
KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2016. GODINE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal 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 jednoglasno prihvaćen, te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
sufinanciranja državne izmjere
i katastra nekretnina na području
Osječko-baranjske županije
za razdoblje 2013. - 2016. godine
Klasa: 930-01/13-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 10.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ULO HLADNJAČE D.O.O. OSIJEK ZA 2012.
GODINU

Predsjedatelj 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 imovinskopravna pitanja.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Nevenka Redžep i Sanja Rogoz-Šola.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Antun Kapraljević, Vladimir Šišljagić, Žana Gamoš, Davorin Bubalović,
Željko Kraljičak, Nevenka Redžep i Silva Wendling.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (5 protiv), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o poslovanju
ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2012. godinu
Klasa: 024-02/13-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 11.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CESTINGA D.O.O. OSIJEK ZA 2012. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Cesting d.o.o.
Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Milan Blagojević, Marko Bagarić, Domagoj
Hajduković, Nevenka Redžep i Vladimir Šišljagić.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (5 protiv, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek
u 2012. godini
Klasa: 024-02/13-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
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TOČKA 12.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012.
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 imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Zvonko Ibriks, Vladimir
Šišljagić, Milan Blagojević i Miroslav Varga.
Miroslav Varga traži pisani odgovor na pitanje što Zračna luka planira poduzeti da se poveća broj
putnika u zračnom prometu, kao što je to slučaj s ostalim zračnim lukama na području Republike
Hrvatske, odnosno koje mjere u tom smislu može poduzeti Županijska skupština.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (7 suzdržanih), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o.
za 2012. godinu
Klasa: 024-02/13-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
TOČKA 13.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
OSNIVANJU JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
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.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (5
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o osnivanju javne ustanove
Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 024-03/13-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 14.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
UPRAVNIM TIJELIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarnopravna 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 sudjeluje Domagoj Hajduković.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 7
protiv, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
upravnim tijelima Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-06/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
TOČKA 15.

PRIJEDLOG
POLUGODIŠNJEG
IZVJEŠTAJA
O
IZVRŠENJU
PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. 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. Nadalje, napominje da je vijećnicima na klupe
podijeljena ispravljena 115 stranica.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Nevenka Redžep.
Predsjedatelj daje Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja prihvaćen većinom
glasova (29 za, 7 protiv, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
Klasa: 400-06/13-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Polugodišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
TOČKA 16.
a)

b)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA
DO 30. LIPNJA 2013. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA
DO 31. SRPNJA 2013. 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 jednoglasno prihvaćen.
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.
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Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava
osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu
za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja i od 1. srpnja do 31. srpnja.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (6 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. lipnja
do 30. lipnja 2013. godine

Klasa: 400-06/13-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja
do 31. srpnja 2013. godine

Klasa: 400-06/13-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 17.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆI,
NAKNADI ZA RAD I MATERIJALNIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke 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 Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o plaći,
naknadi za rad i materijalnim pravima
dužnosnika Osječko-baranjske županije
Klasa: 120-02/13-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 18.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O
ODREĐIVANJU NAKNADA VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH
TIJELA

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Odluku je predložio predsjednik Županijske skupštine.
Prijedlog Odluke razmatrali su: Župan, 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, te je Skupština
Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopuni Odluke o
određivanju naknada vijećnicima i
članovima radnih tijela
Klasa: 120-02/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
TOČKA 19.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU RUJAN - PROSINAC 2013.
GODINE

Predsjedatelj 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.
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Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, 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. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković i Vinko Ručević.
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
O D L U KU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije u razdoblju
rujan - prosinac 2013. godine
Klasa: 602-01/13-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 20.

INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA
I NAOBRAZBE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Komisija za lokalnu samoupravu, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i
Komisija za javne službe.
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, te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o stanju i
problematici predškolskog odgoja i naobrazbe
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 601-01/13-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
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TOČKA 21.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015.
GODINE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011. I
2012. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za
osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije 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 Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno, te je Skupština Županije
donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o provedbi
Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti
za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine
na području Osječko-baranjske županije
u 2011. i 2012. godini
Klasa: 562-01/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 22.

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA
ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2012. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Župan je primio k znanju navedeno Izvješće te predložio Skupštini njegovo razmatranje.
Izvješće su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne službe, Savjet za zdravlje 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 Izvješće na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (12 suzdržanih), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o stanju i
problematici zdravstvenih ustanova čiji je osnivač
Osječko-baranjska županija u 2012. godini
Klasa: 510-01/13-01/37
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
TOČKA 23.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O TURISTIČKOVINSKIM CESTAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik 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 je razmatrao Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključak Odbora 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, te je Skupština
Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o
turističko-vinskim cestama na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 334-01/13-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
TOČKA 24.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala 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.

19

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Goran Ivanović, Zvonko Ibriks i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (29 za, 12
protiv), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o imenovanju ravnatelja Javne ustanove
Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 024-04/13-02/5
Urbroj: 2158/1-01-01-13-3
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 25.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
ODBORA ZA ZAŠTITU SLOBODA I PRAVA GRAĐANA

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili u sklopu materijala za sjednicu, a
pripremljen je u Tajništvu Županije.
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za
zaštitu sloboda i prava građana 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 jednoglasno prihvaćen, te je Skupština
Županije donijela
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Odbora za zaštitu sloboda i prava građana
Klasa: 021-04/13-22/19
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 26.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA POVODOM UVOĐENJA DVOJEZIČNOSTI U
VUKOVAR

Prijedlog Zaključka podnositelja podijeljen je na klupe.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Milan Blagojević, Vladimir
Šišljagić, Goran Ilić, Goran Ivanović, Nevenka Redžep, Antun Kapraljević i Ivan Zadravec.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta radi dorade teksta Zaključka.
Nakon stanke predsjednik napominje da ga je tajnik izvijestio da nema nitko primjedbi na formulaciju
dorađenog teksta Zaključka te moli predlagatelja da pročita Zaključak.
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Potom Ivan Zadravec čita Prijedlog Zaključka.
Predsjednik pita javlja li se još netko za raspravu.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka u dorađenom tekstu koji je podijeljen
vijećnicima prihvaćen većinom glasova (32 za, 8 protiv), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o potpori inicijativi za utvrđivanje
posebnog statusa grada Vukovara
Klasa: 021-04/13-25/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 17,20 sati.

Klasa: 021-04/13-02/7
Urbroj: 2158/1-01-01-13-7

Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelj
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Krešimir Ćosić
Mislav Ćurić

Ova sjednica je snimljena u digitalnom formatu u trajanju od 387,25 minute. Ovom zapisniku se
prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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