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ZAPISNIK
6. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 18. prosinca 2013. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,06 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Marijan Džanko i
2. Borivoj Eklemović.
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 Marijan
Džanko i Borivoj Eklemović.
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. Vladimir Cindrić, 6. Krešimir Ćosić, 7.
Mislav Ćurić, 8. Ivica Čeme, 9. Stjepan Čuraj, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12.
Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Zvonko Ibriks, 15. Srđan Igali, 16. Goran Ilić, 17. Goran
Ivanović, 18. Antun Kapraljević, 19. Marijana Kopljar, 20. Vlado Koren, 21. Željko Kovačević, 22. Ivana
Kovačević-Ivanišić, 23. mr.sc. Dalibor Kraljik, 24. Ante Kristić, 25. Stjepan Krznarić, 26. Dražen Kušić,
27. Boris Ljubojević, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. Davor Mikulić, 31. Hrvoje Pavković,
32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Ante Raspudić, 36. Sabina Režić, 37.
Sanja Rogoz-Šola, 38. Vinko Ručević, 39. Darijan Rudan, 40. Stjepan Sokol, 41. Jovo Šijan, 42. Ivica
Tomašičević, 43. Miroslav Varga, 44. Sanja Vargić, 45. Stjepan Viduka, 46. Mirta Vlahović, 47. Antun
Vuković, 48. Ivan Zadravec, 49. Jurica Žanić, 50. Zdravko Živković i 51. Leon Žulj.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Davorin Bubalović, 2. Domagoj Hajduković, 3. Dinko Huis i 4.
Nevenka Redžep.
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. Jasna Gorupić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prostorno
planiranje, zaštitu okoliša i prirode, 10. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i
socijalnu skrb, 11. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 12.
Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 13. Ranko Radunović, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 14. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog
odjela za javne financije, 15. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 16. Milica Šakota,
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Silva Wendling, pročelnica Upravnog
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 19. Ivan Karalić,
poslovni tajnik župana, 20. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 21. Bernardica
Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 22. Jerka Lukačević, 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
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poslove, 25. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 26.
Ruža Varga, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 27. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica
pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 28. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih postrojbi
Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 29. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječkobaranjske županije, 31. Branko Hrpka, tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije,
32. Domagoj Marinić, direktor Zračne luke Osijek d.o.o., 33. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za
upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 34. Zlatko
Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije, 35. Mirna Rajle Brođanac,
Športska zajednica Osječko-baranjske županije, 36. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne
agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 37. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku
Osijek, 38. Ilija Pranjić, viši savjetnik u Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 39. Dario
Džeko, Zavod za informatiku Osijek i 40. 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 predlaže da se dnevni red dopuni točkom 33. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o
prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte jedinica lokalne
samouprave.
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog dnevnog
reda, da ih podnesu.
Miroslav Varga izvješćuje da mu je dostavljen materijal voditelja financijskih poslova tvrke Cesting, te
predlaže da se dnevni red dopuni točkom: Financijsko izvješće za 2012. godinu Cestinga d.o.o. Osijek.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Milan Blagojević, Stjepan Čuraj, Goran Ilić, Goran
Ivanović i Antun Kapraljević.
Goran Ilić i Goran Ivanović traže stanku radi dogovora klubova vijećnika.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke, predsjednik poziva Miroslava Vargu da iznese stav predsjednika klubova vijećnika.
Miroslav Varga izvješćuje da je na sastanku predstavnika klubova vijećnika zaključeno da se zbog
ozbiljnosti materijala, njegove opsežnosti i podataka koji se u njemu nalaze, kao i tijeka nadzora koji je
Županija pokrenula, povuče prijedlog za dopunu dnevnog reda raspravom o Cestingu s današnje sjednice
te da se danas umnože materijali i podijele vijećnicima i da na sljedećoj sjednici Skupštine jedna od
točaka dnevnog reda bude poslovanje Cestinga.
Potom se za riječ javio Stjepan Čuraj.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
prijedlogu da se dnevni red dopuni točkom 33. Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o prijenosu
vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda prihvaćen većinom
glasova (9 suzdržanih).
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Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (6 suzdržanih) utvrđen
sljedeći
DNEVNI
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
4.a)
b)
5.
6.
7.
8.
9.
a)
b)
10.
11.
12.a)
b)
13.a)
b)
14.

RED

Usvajanje zapisnika 5. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za
2014. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za
2014. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i
projekcije za 2015. i 2016. godinu
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za
2014. godinu
Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu
Prijedlog Odluke o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih
škola Osječko-baranjske županije u razdoblju siječanj - lipanj 2014. godine
Prijedlog Zaključka o nastavku provedbe projekta "Studentski krediti" Osječko-baranjske
županije
Proračun Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016.
godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2014. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu
financiranja i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija i Općoj županijskoj bolnici Našice u 2013. godini
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15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
a)
b)
c)
24.
25.a)
b)
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.

Informacija o problematici naplate županijskih poreza u Osječko-baranjskoj županiji
Prijedlog Odluke o produljenju važenja Županijske razvojne strategije Osječko-baranjske
županije 2011.-2013.
Prijedlog Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Informacija o prometnoj povezanosti Osječko-baranjske županije
Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Izvješće o provedbi Plana gospodarenja otpadom u Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje
2007.-2014. godine u 2012. godini
Prijedlog Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Informacija o provedbi projekta "Zaštita od širenja klasične svinjske kuge u prekograničnom
području kroz poboljšanje higijenskih standarda i edukaciju farmera - STOP CSF"
Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima
lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj
XIV/156 - "Bilje"
Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj
XIV/184 - "Kopačevo"
Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj
XIV/185 - "Vardarac"
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. listopada do 31. listopada
2013. godine
Informacija o provedbi akcijskih planova za provedbu nacionalnih strategijskih dokumenata za
uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Akcijskog plana za Rome na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Sporazuma o izmjenama i dopuni Sporazuma o Hrvatskom narodnom kazalištu u
Osijeku
Prijedlog Odluke o promjeni naziva Galerije likovnih umjetnosti, Osijek
Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Odluku o izmjenama Statuta Ljekarne Osijek
Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Privremeni Statut Osnovne škole
Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
Prijedlog Plana rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Savjeta za socijalnu skrb Osječkobaranjske županije
Prijedlog Rješenja o izmjeni Rješenja o prijenosu vrijednosti investicijskog ulaganja iz Projekta
Wine Tour u objekte jedinica lokalne samouprave

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 5. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici u sklopu materijala za sjednicu primili Zapisnik 5. sjednice
Skupštine Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje na glasovanje zapisnik te, nakon izjašnjavanja
vijećnika, konstatira da je zapisnik 5 sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi jednoglasno.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 5. sjednice Stjepana Čuraja i Matu Dunkovića da poslije
sjednice potpišu zapisnik.
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TOČKA 2.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu,
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8.
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti
Skupštine.
Miroslav Varga, u svezi informacije o poslovanju Cestinga koju je dostavio rukovoditelj financija
Cestinga, a s obzirom da ima saznanja da je Županija pokrenula postupak provjere, pita dokle se stiglo i
kada se predviđa završno izvješće o poslovanju te je li upućen zahtjev prema nadležnim institucijama.
Ivica Čeme ponovno pita je li utvrđeno odnosno sanirano oštećenje krovišta nastavno-športske dvorane
Osnovne škole kralja Tomislava u Našicama, te ako nije, kada će biti.
Stjepan Čuraj napominje da je na prošloj sjednici tražio podatke o stanju sredstava na računima na dan
31. prosinca 2012. godine te 30. lipnja 2013. godine i da nije dobio tražene podatke. Nadalje, predaje
inicijativu za dopunu Poslovnika o radu Županijske skupštine potpisanu od strane predstavnika
HDZ-a, SDP-a, Hrvatskih laburista i HNS-a, odnosno pet vijećnika kojom predlažu da se u članak 59.
Poslovnika unese odredba prema kojoj će u zapisnike Skupštine biti uvršteni i odgovori župana na
postavljena pitanja.
Boris Ljubojević postavlja pitanje Županu što radi tvrtka Ekos d.o.o. Nadalje, pita zašto se ukida
Galenski laboratorij Ljekarne Osijek i njegova radna mjesta.
Stjepan Viduka postavlja pitanje kada će započeti s radom polivalentni zdravstveni objekt u sastavu Doma
zdravlja u Donjem Miholjcu čija je izgradnja započela prije pet godina.
Ante Raspudić postavlja pitanje odustaje li Županija od Rodilišta u Đakovu te što se poduzima da se
Rodilište ponovno otvori.
Željko Franjić postavlja pitanje postoji li mogućnost da se prostorno-organizacijski problemi u Osnovnoj
školi Ladimirevci riješe nadogradnjom kuhinje, blagovaonice te prostora knjižnice s čitaonicom kako bi se
poboljšala kvaliteta nastave i standard učenika škole.
Gordana Puđa postavlja pitanje o broju korisnika pomoći za ogrjev socijalno ugroženim građanima koji se
griju na drva, koliko je utrošeno sredstava Županije za tu namjenu, odnosno je li došlo do povećanja broja
korisnika u odnosu na prethodne godine.
Milan Blagojević, vezano za izjavljene žalbe po javnim natječajima za nabavku 4 RTG uređaja za potrebe
domova zdravlja na području Županije, kao i za prijevoz učenika, postavlja pitanje tijeka postupka
odlučivanja po tim žalbama. Nadalje, u svezi nabavke tri službena automobila za potrebe Županije,
napominje da iz natječaja nije vidljivo za što će se koristiti automobili te traži pojašnjenje o javnoj nabavi
male vrijednosti s obzirom da je vrijednost nabave navedenih automobila 700.000,00 kuna bez PDV.
Mirta Vlahović postavlja pitanje tajniku Županije te napominje da je u "Županijskoj kronici" broj 224
navedeno da je na 3. sjednici Županijske skupštine vijećnik Boris Ljubojević dao komentar vezano za
Zračnu luku, koji on nije izrekao, te pita na koji način se objavljuju informacije odnosno podaci u
"Županijskoj kronici".
Dalibor Kraljik pita kako to da je naša Županija u zadnjih nekoliko mjeseci više u crnoj kronici nego u
bilo kojem drugom medijskom prostoru.
Ivan Zadravec informira javnost Osječko-baranjske županije da je vukovarski branitelj Darko Pajčić,
teško ozlijeđen od strane policije prilikom pokušaja skidanja ćirilične ploče ispred zgrade Policijske
postaje u Vukovaru, u vrlo teškom stanju.
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Predsjednik poziva vijećnika da postavi pitanje iz nadležnosti Skupštine.
Ivan Zadravec napominje da želi informirati javnost te da će nakon toga postaviti pitanje Županu.
Predsjednik ponovno poziva vijećnika da postavi pitanje.
Kako i nakon nekoliko poziva predsjednika Ivanu Zadravcu da postavi pitanje, pitanje nije uslijedilo, nego
je vijećnik nastavio s izlaganjem, predsjednik oduzima riječ Ivanu Zadravcu.
Budući da je Ivan Zadravec i dalje nastavio s izlaganjem, predsjednik prekida sjednicu Skupštine na 15
minuta.
Nakon prekida sjednice Skupštine od 15 minuta, Skupština nastavlja s radom.
Goran Ilić napominje da je predsjednik Skupštine povrijedio Poslovnik Skupštine jer nije omogućio Ivanu
Zadravcu da postavi pitanje te moli predsjednika da dopusti Ivanu Zadravcu da postavi pitanje.
Predsjednik napominje da je omogućio vijećniku Ivanu Zadravcu da postavi pitanje, a što on nije učinio.
Milan Blagojević smatra da je vijećnik Ivan Zadravec povrijedio Poslovnik.
Goran Ilić moli da Županija financijski pomogne školu nogometa koja djeluje u okviru Nogometnog
kluba Osijek, a u kojoj treniraju djeca iz cijele Županije i regije, te predlaže Županu da organizira sastanak
kako bi se pomoglo NK Osijeku da ostvari zakonske pretpostavke da bi mu se i u ovoj godini moglo
izdašnije pomoći.
Željko Kovačević postavlja pitanje u kojoj je fazi Prostorno-prometna studija Grada Osijeka i šire regije,
planira li se tematska sjednica o tom pitanju i kada se očekuje implementacija tih strateških dokumenata u
Prostorni plan.
Ante Kristić napominje da je krajem svibnja ove godine odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetsku
učinkovitost odobren projekt Rekonstrukcija vanjskih ovojnica zgrada na području Osječko-baranjske
županije te ga zanima u kojoj je fazi realizacija tog projekta.
Stjepan Krznarić napominje da je sukladno uputama za izradu Državnog proračuna Osječko-baranjska
županija imala obvezu prikupiti, nominirati projekte, a isto tako prikupiti i nominacije jedinica lokalne
samouprave s područja Županije te postavlja pitanje je li to Županija učinila i ako je, jesu li državne
institucije odnosno resorna ministarstva prepoznale vrijednosti tih projekata i uključile ih u Prijedlog
Državnog proračuna za 2014. godinu.
Goran Ivanović postavlja pitanje je li istaknuti član HDSSB i vijećnik Gradskog vijeća Grada Osijeka
Ivica Završki postao djelatnik Osječko-baranjske županije te ga zanima na kojem radnom mjestu i po
kojim kriterijima.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić i tajnik Županije Davor
Brunčić.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Boris Ljubojević, Ante Raspudić i Milan
Blagojević.
Boris Ljubojević, s obzirom da se ukida Galenski laboratorij kao organizacijska jedinica Ljekarne
Osijek, pita hoće li se galenski pripravci praviti u centralnom laboratoriju ili će se naručivati iz
uspješnijih galenskih laboratorija. Nadalje, pita je li tvrtka Ekos d.o.o. intenzivirala suradnju s
jedinicama lokalne samouprave i komunalnim poduzećima u smislu koordinacije postojećeg sustava
gospodarenja otpadom.
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Ante Raspudić predlaže da Županija osigura dio sredstava za ulaganje u Đakovačko rodilište. Također
predlaže Županu da već sljedeći tjedan sazove sastanak na koji će pozvati čelnike svih političkih
stranaka Osječko-baranjske županije kako bi zajedno dali doprinos na državnoj razini da se pokrene
postupak otvaranja Rodilišta u Đakovu.
Milan Blagojević vezano za izjavljene žalbe za nabavku RTG uređaja, pita iz kojeg je razloga izjavljena
žalba. Nadalje, pita koja tri automobila su nabavljena za potrebe Županije.
Potom se za riječ javlja Ivan Zadravec.
Predsjednik napominje da vijećnik Ivan Zadravec nije postavio pitanje te ne može postavljati niti
dopunsko pitanje.
Odgovore na postavljena dopunska pitanja vijećnika dao je župan Vladimir Šišljagić.
Potom predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim podtočkama, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu, te Športskoj zajednici Osječko-baranjske županije i Zajednici tehničke kulture Osječko-baranjske
županije.
Programe javnih potreba je predložio Župan.
Prijedloge programa javnih potreba razmatrala su nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o
zaključcima radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Sanja Vargić, Sanja Rogoz-Šola, Goran
Ivanović, Mirta Vlahović i Vladimir Šišljagić.
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Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 19
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 500-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 20
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 550-01/13-01/23
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 20
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u školstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu

Klasa: 602-01/13-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 20
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu

Klasa: 612-01/13-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 20
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u sportu na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu

Klasa: 620-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 20
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
f)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba u
tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu

Klasa: 630-01/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
TOČKA 4.a)
b)

PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U
2014. GODINI
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2015. I 2016.
GODINU

Predsjednik predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
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Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Prijedlog Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan, Savjet za sigurnost prometa na cestama,
Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za javne
službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice. Prijedlog Plana korigira se ispravkom određenih podataka u sadržaju utvrđenom zaključkom
Komisije za lokalnu samoupravu.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Ivica Čeme.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem ocijeni prihvatljivim predloženi
Plan uz navedene ispravke.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (29 za, 8 protiv, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
o davanju mišljenja o Prijedlogu Plana
građenja i održavanja županijskih i lokalnih
cesta na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini

Klasa: 340-01/13-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (29 za, 8
protiv, 12 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu

Klasa: 340-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
TOČKA 5.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG SAVJETA
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić, Dražen Kušić, Zvonko Ibriks, Stjepan
Čuraj i Mislav Ćurić.
Predsjednik daje prijedlog da Skupština odobri Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta
mladih na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (49 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa
rada i Financijskog plana Županijskog savjeta
mladih Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Klasa: 402-01/13-01/111
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 6.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN VATROGASNE ZAJEDNICE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije.
Program rada i Financijski plan razmatrali su: Župan, Stožer zaštite i spašavanja 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 sudjeluju: Leon Žulj i Željko Kraljičak.
Predsjednik daje na glasovanje Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Program rada i Financijski plan jednoglasno prihvaćeni (49
za), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa rada
i Financijskog plana Vatrogasne zajednice
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
Klasa: 214-01/13-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
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TOČKA 7.

PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG
PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU SIJEČANJ - LIPANJ 2014.
GODINE

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, Županijski savjet mladih, 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.
Predsjednik otvara raspravu: U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Leon Žulj, Andrej Bičak i Željko
Kraljičak.
Predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (34 za, 15
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o sufinanciranju međumjesnog javnog
prijevoza za redovite učenike srednjih škola
Osječko-baranjske županije u razdoblju
siječanj - lipanj 2014. godine
Klasa: 602-01/13-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
TOČKA 8.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O NASTAVKU PROVEDBE PROJEKTA
"STUDENTSKI KREDITI" OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Županijski savjet mladih 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 i Sanja Vargić.
Predsjednik daje Prijedlog Zaključka na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (48 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o nastavku provedbe projekta
"Studentski krediti"
Osječko-baranjske županije
Klasa: 604-02/13-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
Potom vijećnici SDP-a traže stanku od 5 minuta.
Predsjednik određuje stanku od 5 minuta.
Za vrijeme stanke vijećnicima je na klupe podijeljena zbirka podnesaka s Financijskim izvješćem za
2012. godinu Cestinga d.o.o.
Nakon stanke nastavlja se s radom.
TOČKA 9.
a)

PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2015. I 2016. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Proračun i Odluku o izvršavanju Proračuna predložio je Župan. Uz materijal je dostavljen i Zaključak
Župana o utvrđivanju amandmana na podneseni Prijedlog.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Prijedlog Proračuna i Odluke o izvršavanju Proračuna razmatrala je Komisija za financije i imovinskopravna pitanja, a Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna i Odbor za zakonodavnu djelatnost i
statutarno-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije 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 sudjeluju: Miroslav Varga, Stjepan Čuraj, Zvonko Ibriks, Goran
Ilić, Milan Blagojević, Leon Žulj, Ivica Čeme, Mato Dunković, Sanja Rogoz-Šola, Vlado Koren, Ante
Raspudić, Antun Kapraljević, Snježana Raguž, Silva Wendling i Davor Brunčić.
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Ivica Čeme podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014.
godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu:
u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3011 Kapitalna ulaganja u gospodarstvo mijenjaju se
iznosi na stavkama kako slijedi: iza Programa T 3011 01 Kapitalna ulaganja u zone malog
gospodarstva dodaje se novi Program T 3011 02 koji glasi: Kapitalna ulaganja u industrijsku zonu
Našice u koloni 5 s iznosom od 400.000,00 kuna, Program T 3011 01 zamjenjuje se iznosom
350.000,00 kuna u koloni 5, a postojeći Program T 3011 02 Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i
opremanje poduzetničkih inkubatora postaje Program T 3011 03;
u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3012 Izgradnja, rekonstrukcija, održavanje i opremanje
društvenih domova mijenjaju se iznosi na stavkama kako slijedi: iza Programa T 3012 01 dodaje se
Program T 3012 02 koji glasi: Opremanje Društvenog doma u Pribiševcima u koloni 5 s iznosom od
100.000,00 kuna, a Program T 3012 01 zamjenjuje se iznosom od 300.000,00 kuna u koloni 5.
Sanja Rogoz-Šola podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za
2014. godinu i projekcija za 2015. i 2016. godinu:
u Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, Glava 003 01 Upravni odjel za
gospodarstvo i regionalni razvoj dodaje se novi projekt koji glasi: Program Kapitalna ulaganja u
komunalnu infrastrukturu "Izgradnja spomenika civilnim žrtvama Domovinskog rata Đakovštine u
Đakovu" s iznosom od 200.000,00 kuna, a smanjuju se sredstva u Razdjelu 004 Upravni odjel za
poljoprivredu i ruralni razvoj, Glava 004 01 Upravni odjel za poljoprivredu i ruralni razvoj, u
Programu 4009 Lovstvo na području Županije, na aktivnosti T 4009 02 Razvojni projekti iz područja
lovstva na računu 381 Tekuće donacije, u koloni 6 iznos od 1.100.000,00 kuna zamjenjuje se
iznosom od 900.000,00 kuna;
u Razdjelu 007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 007 02 Ustanove
u školstvu, Program 7007 Financiranje srednjeg školstva prema minimalnom standardu, na aktivnosti
K 7007 01 "Izgradnja i rekonstrukcija objekata srednjeg školstva" na računu 421 Građevinski
objekti, u koloni 6 iznos od 3.832.597,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 4.232.597,00 kuna, što je
povećanje za 400,000,00 kuna, a predlaže se smanjenje u Razdjelu 011 Služba za zajedničke
poslove, Glava 011 01 Služba za zajedničke poslove, Program 1201 Opći rashodi županijskih
upravnih tijela, na aktivnosti A 1201 01 Opći rashodi - Služba za zajedničke poslove na računu 323
Rashodi za usluge u koloni 6 iznos od 3.380.000,00 kuna zamjenjuje se iznosom od 2.980.000,00
kuna za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ekonomske škole "Braća Radić" u Đakovu;
u Razdjelu 007 Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, Glava 007 02 Ustanove
u školstvu, dodaje se novi projekt koji glasi: Program 7008 Financiranje školstva iznad minimalnog
standarda, povećava se iznos za 750.000,00 kuna za izgradnju športske dvorane OŠ Đakovački Selci,
a smanjuju sredstva u Razdjelu 008 Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Glava 008 01
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Program 8002 Financiranje zdravstvenih ustanova prema
minimalnom standardu, na aktivnosti K 8002 04 Kapitalna ulaganja u prijevozna sredstva, račun 423
Prijevozna sredstva u koloni 6 iznos od 2.758.810,00 zamjenjuje se iznosom od 2.008.810,00 kuna.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić u svezi podnesenih amandmana napominje sljedeće:
amandman vijećnika Ivice Čemea koji se odnosi na ulaganja u industrijsku zonu u Našicama ne
prihvaća,
amandman vijećnika Ivice Čemea koji se odnosi na Društveni dom u Pribiševcima ne prihvaća,
amandman vijećnice Sanje Rogoz-Šola koji se odnosi na izgradnju spomenika civilnim žrtvama
Domovinskog rata Đakovštine u Đakovu ne prihvaća,
amandman vijećnice Sanje Rogoz-Šola koji se odnosi na rekonstrukciju objekata u školstvu odnosno
za izradu projektne dokumentacije za izgradnju Ekonomske škole "Braća Radić" u Đakovu ne
prihvaća,
amandman vijećnice Sanje Rogoz-Šola koji se odnosi za izgradnju športske dvorane OŠ Đakovački
Selci ne prihvaća.
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Predsjednik daje na glasovanje amandman Sanje Rogoz-Šola kojim se predlaže izgradnja spomenika
civilnim žrtvama Domovinskog rata Đakovštine u Đakovu, no potom vijećnica povlači taj amandman.
Predsjednik daje na glasovanje amandman Sanje Rogoz-Šola kojim se predlaže izgradnja i rekonstrukcija
objekata srednjeg školstva odnosno izrada projektne dokumentacije za izgradnju Ekonomske škole "Braća
Radić" u Đakovu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (13 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Sanje Rogoz-Šola kojim se predlaže izgradnja športske
dvorane OŠ Đakovački Selci.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (13 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Ivice Čemea kojim se predlažu ulaganja u industrijsku zonu u
Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (20 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman Ivice Čemea kojim se predlaže opremanje Društvenog doma u
Pribiševcima.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (13 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2014. godinu i
projekcija za 2015. i 2016. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna i projekcija prihvaćen većinom
glasova (29 za, 20 protiv), te je Skupština Županije donijela
a)
PRORAČUN
Osječko-baranjske županije za 2014. godinu
i projekcije za 2015. i 2016. godinu
Klasa: 400-06/13-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-13-10
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
b)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

PRORAČUNA

OSJEČKO-

Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Sanja Vargić i Leon Žulj.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za
2014. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 20
protiv), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu

Klasa: 400-06/13-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-13-12
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
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Prije prelaska na sljedeću točku dnevnog reda predsjednik obavještava vijećnike da materijal o Cestingu
koji je podijeljen na klupe nije službeni materijal Županijske skupštine.
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 10.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2014. GODINI

Predsjedatelj 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 zdravstvo i socijalnu skrb, 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 (33 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2014. godini
Klasa: 550-01/13-01/22
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
TOČKA 11.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA
ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2014. GODINI

Predsjedatelj 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 zdravstvo i socijalnu skrb, 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.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (31 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Klasa: 550-01/13-01/21
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
TOČKA 12.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U
2014. GODINI
PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH
ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Odluke je predložio Župan.
Prijedloge odluka 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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske
županije u 2014. godini.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (31 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 602-02/13-01/122
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u
2014. godini.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i
učeničkih domova na području
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 602-03/13-01/70
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 13.a)

b)

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
IMOVINE
I
DODATNA
ULAGANJA
NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2014. GODINI
PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2014. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Planove je predložio Župan.
Prijedloge planova su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost 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, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon ponovljenog prebrojavanja glasova predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno
prihvaćen (39 za), te je Skupština Županije donijela
a)

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2014. godini

Klasa: 602-01/13-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
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Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (38 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2014. godini

Klasa: 602-01/13-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 14.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU FINANCIRANJA I RASPOREDU
SREDSTAVA ZDRAVSTVENIM USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA I OPĆOJ ŽUPANIJSKOJ BOLNICI
NAŠICE U 2013. GODINI

Predsjedatelj 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 zdravlja dalo je suglasnost na izmijenjeni popis prioriteta za raspored dodijeljenih
sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije u 2013. godini.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 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 zaključuje raspravu.
Budući da je predloženom Odlukom, radi omogućavanja njezine primjene, predloženo stupanje na snagu
prvoga dana nakon objave u "Županijskom glasniku", predsjedatelj predlaže da se o ovom prijedlogu u
odnosu na predloženu iznimku stupanja na snagu, sukladno članku 101. stavak 2. Poslovnika, Skupština
posebno izjasni utvrđivanjem da je riječ o osobito opravdanim razlozima koji na to upućuju.
Predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog.
Nakon ponovljenog prebrojavanja glasova predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom
glasova (35 za, 3 suzdržana).
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (32 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
19

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i
rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
i Općoj županijskoj bolnici Našice
u 2013. godini
Klasa: 510-01/13-01/61
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 15.

INFORMACIJA O PROBLEMATICI NAPLATE ŽUPANIJSKIH POREZA U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za javne službe 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 Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (38 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
problematici naplate županijskih poreza
u Osječko-baranjskoj županiji
Klasa: 410-01/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
TOČKA 16.

PRIJEDLOG ODLUKE O PRODULJENJU VAŽENJA ŽUPANIJSKE
RAZVOJNE STRATEGIJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 2011.-2013.

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Regionalnoj razvojnoj agenciji Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek.
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Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za prosvjetu, kulturu i
znanost, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost
i statutarno-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Milan Blagojević i Davor Brunčić.
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (39 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o produljenju važenja Županijske
razvojne strategije Osječko-baranjske
županije 2011.-2013.
Klasa: 302-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)

TOČKA 17.

PRIJEDLOG PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

Predsjedatelj napominje da su Prijedlog Programa vijećnici primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Stjepan Čuraj.
Predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje.
Nakon ponovljenog prebrojavanja glasova predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen
većinom glasova (29 za, 9 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
PROGRAM
poticanja poduzetništva Osječko-baranjske
županije za 2014. godinu
Klasa: 302-01/13-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
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TOČKA 18.

INFORMACIJA O PROMETNOJ POVEZANOSTI OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj Osječko-baranjske županije, Uprava za ceste Osječko-baranjske
županije, Hrvatske ceste Ispostava Osijek, Hrvatske vode VGO Osijek, HŽ Infrastruktura d.o.o., Zračna
luka Osijek i Lučka uprava Osijek.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Savjet za sigurnost prometa na cestama, Komisija
za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu
samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (39 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja
Informacije o prometnoj povezanosti
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/13-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
TOČKA 19.

IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI GRAĐENJA I ODRŽAVANJA
ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u Upravi
za ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Savjet za sigurnost prometa na cestama, Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javo za riječ, predsjedatelj daje Izvješće uz naznačene ispravke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (37 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
stanju i problematici građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/13-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 20.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI PLANA GOSPODARENJA OTPADOM U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI ZA RAZDOBLJE 2007.-2014. GODINE
U 2012. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrale Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Komisija za gospodarska pitanja
i Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Goran Ivanović.
Predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 13
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Plana gospodarenja otpadom u
Osječko-baranjskoj županiji za razdoblje
2007.-2014. godine u 2012. godini
Klasa: 363-01/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak s tekstom Izvješća prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 21.

PRIJEDLOG PROVEDBENOG PLANA UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD
POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2014.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Provedbeni plan je predložio Župan.
Prijedlog Provedbenog plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja i Komisija za lokalnu samoupravu.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Provedbenog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Provedbenog plana jednoglasno prihvaćen (38
za), te je Skupština Županije donijela
PROVEDBENI PLAN
unaprjeđenja zaštite od požara za
područje Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Klasa: 214-01/13-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Provedbeni plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 22.

INFORMACIJA O PROVEDBI PROJEKTA "ZAŠTITA OD ŠIRENJA
KLASIČNE SVINJSKE KUGE U PREKOGRANIČNOM PODRUČJU KROZ
POBOLJŠANJE HIGIJENSKIH STANDARDA I EDUKACIJU FARMERA STOP CSF"

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a pripremljena je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Informaciju je predložio Župan.
Informaciju su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (37 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
provedbi projekta "Zaštita od širenja klasične
svinjske kuge u prekograničnom području
kroz poboljšanje higijenskih standarda
i edukaciju farmera - STOP CSF"
Klasa: 910-04/13-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
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TOČKA 23.
a)
b)
c)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA
LOVA U ZAJEDNIČKIM LOVIŠTIMA LOVAČKIM DRUŠTVIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA
LOVA U ZAJEDNIČKOM LOVIŠTU BROJ XIV/156 - "BILJE"
PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA
LOVA U ZAJEDNIČKOM LOVIŠTU BROJ XIV/184 - "KOPAČEVO"
PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA
LOVA U ZAJEDNIČKOM LOVIŠTU BROJ XIV/185 - "VARDARAC"

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Rješenja je predložio Župan.
Prijedloge rješenja su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Odbor za zakonodavnu djelatnosti i
statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o produljenju
Ugovora o zakupu prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/156 - "Bilje".
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (37 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/156 - "Bilje"

Klasa: 323-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj XIV/184 - "Kopačevo".
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (38 za), te je
Skupština Županije donijela

b)

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/184 - "Kopačevo"

Klasa: 323-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o produljenju Ugovora o zakupu prava lova u
zajedničkom lovištu broj XIV/185 - "Vardarac".
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (38 za), te je
Skupština Županije donijela
c)

RJEŠENJE
o produljenju Ugovora o zakupu
prava lova u zajedničkom lovištu
broj XIV/185 - "Vardarac"

Klasa: 323-01/13-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-13-7
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 24.

INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
LISTOPADA DO 31. LISTOPADA 2013. 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.
Informaciju je razmatrala 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 (26 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2013. godinu za razdoblje
od 1. listopada do 31. listopada 2013. godine
Klasa: 400-06/13-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 25.a)

b)

INFORMACIJA O PROVEDBI AKCIJSKIH PLANOVA ZA PROVEDBU
NACIONALNIH
STRATEGIJSKIH
DOKUMENATA
ZA
UKLJUČIVANJE ROMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE
PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA ROME NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za prostorno uređenje i graditeljstvo, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu,
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Hrvatski zavod za zapošljavanje Područni ured Osijek i
Tajništvo Županije.
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Informaciju i Akcijski plan je predložio Župan.
Informaciju i Prijedlog Akcijskog plana su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za
zaštitu sloboda i prava građana, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za prostorno uređenje
i zaštitu okoliša i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Milan Blagojević.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (32 za, 9
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
provedbi akcijskih planova za provedbu
nacionalnih strategijskih dokumenata
za uključivanje Roma na području
Osječko-baranjske županije

Klasa: 016-01/13-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-13-9
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Akcijskog plana.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana prihvaćen većinom glasova (32
za, 9 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

AKCIJSKI PLAN
za Rome na području
Osječko-baranjske županije
u 2014. godini

Klasa: 016-01/13-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-13-10
(Akcijski plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prolog broj 35.)
TOČKA 26.

PRIJEDLOG SPORAZUMA O IZMJENAMA I DOPUNI SPORAZUMA O
HRVATSKOM NARODNOM KAZALIŠTU U OSIJEKU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu i Tajništvu Županije.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Sporazuma.
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Prijedlog Sporazuma su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za javne službe i
Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 Sporazuma na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Sporazuma jednoglasno prihvaćen (43 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Sporazuma o izmjenama
i dopuni Sporazuma o Hrvatskom
narodnom kazalištu u Osijeku
Klasa: 612-01/13-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
TOČKA 27.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI NAZIVA GALERIJE LIKOVNIH
UMJETNOSTI, OSIJEK

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke 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, Komisija za javne službe i Odbor
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o promjeni naziva Galerije likovnih
umjetnosti, Osijek
Klasa: 612-05/13-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
TOČKA 28.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI DJELATNOSTI ZAVODA ZA JAVNO
ZDRAVSTVO OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
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Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne službe i Odbor za
zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 jednoglasno prihvaćen (43 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o promjeni djelatnosti Zavoda za javno
zdravstvo Osječko-baranjske županije
Klasa: 510-01/13-01/60
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
TOČKA 29.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI NA ODLUKU O
IZMJENAMA STATUTA LJEKARNE OSIJEK

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.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za javne službe i Odbor
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 Zaključka na glasovanje.
Nakon ponovljenog prebrojavanja glasova predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen
većinom glasova (27 za, 15 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na
Odluku o izmjenama Statuta
Ljekarne Osijek
Klasa: 024-04/13-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)
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TOČKA 30.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA
PRIVREMENI STATUT OSNOVNE ŠKOLE SATNICA ĐAKOVAČKA,
SATNICA ĐAKOVAČKA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za javne službe i Odbor
za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (42 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju prethodne suglasnosti na
Privremeni Statut Osnovne škole
Satnica Đakovačka, Satnica Đakovačka
Klasa: 602-02/13-01/119
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)
TOČKA 31.

PRIJEDLOG PLANA RADA
ŽUPANIJE ZA 2014. GODINU

SKUPŠTINE

OSJEČKO-BARANJSKE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu
Županije.
Predsjednik i potpredsjednici Županijske skupštine predlažu Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te
donese Plan rada Skupštine Osječko-baranjske županije za 2014. godinu.
Prijedlog Plana su razmatrali: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u Izvješću o zaključcima
radnih tijela podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Milan Blagojević i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen većinom glasova (35 za 5
protiv), te je Skupština Županije donijela
PLAN RADA
Skupštine Osječko-baranjske županije
za 2014. godinu
Klasa: 021-04/13-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-13-21
(Plan rada prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.)
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TOČKA 32.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA
SAVJETA ZA SOCIJALNU SKRB OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Tajništvu Županije.
Komisija za izbor i imenovanja 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 (28 za, 12
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
člana Savjeta za socijalnu skrb
Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-04/13-22/29
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.)
TOČKA 33.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IZMJENI RJEŠENJA O PRIJENOSU
VRIJEDNOSTI INVESTICIJSKOG ULAGANJA IZ PROJEKTA WINE TOUR
U OBJEKTE JEDINICA LOKALNE SAMOUPRAVE

Predsjednik napominje da je materijal podijeljen prije sjednice, a pripremljen je u Upravnom odjelu za
poljoprivredu i ruralni razvoj.
Rješenje je predložio Župan.
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 (42 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izmjeni Rješenja o prijenosu vrijednosti
investicijskog ulaganja iz Projekta Wine Tour
u objekte jedinica lokalne samouprave
Klasa: 947-01/13-01/21
Urbroj: 2158/1-01-01-13-12
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.)
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 15,51 sati.

Klasa: 021-04/13-02/9
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6

Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelji:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik
Goran Ivanović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Marijan Džanko
Borivoj Eklemović

Ova sjednica je snimljena u digitalnom formatu u trajanju od 327,24 minute. Ovom zapisniku se
prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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