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ZAPISNIK
17. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 20. listopada 2015. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,08 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Gordana Puđa i
2. Goran Ranogajec.
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 Gordana
Puđa i Goran Ranogajec.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno
47 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. Ivan
Anušić, 3. Valentina Avdičević, 4. dr.sc. Borko Baraban, 5. Vladimir Cindrić, 6. Ivica Čeme, 7. Stjepan
Čuraj, 8. Krešimir Ćosić, 9. Mislav Ćurić, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12. Borivoj
Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Domagoj Hajduković, 15. Zvonko Ibriks, 16. Srđan Igali, 17. Goran
Ilić, 18. Goran Ivanović, 19. Antun Kapraljević, 20. Vlado Koren, 21. Željko Kovačević, 22. Ivana
Kovačević-Ivanišić, 23. Ante Kristić, 24. Stjepan Krznarić, 25. Nikola Lelas, 26. Boris Ljubojević, 27.
mr.sc. Igor Medić, 28. Dominik Mihaljević, 29. Frida Mikić, 30. Davor Mikulić, 31. Hrvoje Pavković, 32.
Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Nevenka Redžep, 36. Sanja Rogoz-Šola,
37. Vinko Ručević, 38. Stjepan Sokol, 39. Jovo Šijan, 40. Ivica Tomašičević, 41. Sanja Vargić, 42.
Stjepan Viduka, 43. Mirta Vlahović, 44. Antun Vuković, 45. Ivan Zadravec, 46. Jurica Žanić i 47.
Zdravko Živković.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Milan Blagojević, 2. Davorin Bubalović, 3. Marijana Kopljar, 4. mr.sc.
Dalibor Kraljik, 5. Dražen Kušić, 6. mr.sc. Mladen Mikolčević, 7. Ante Raspudić i 8. Leon Žulj.
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. Nikola Mak, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine, 7. dr.sc. Davor
Brunčić, tajnik Županije, 8. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
9. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 10.
mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i
prirode, 11. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Ranko Radunović,
pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 13. Snježana Raguž, pročelnica
Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 15. Snježana
Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 16. Milica Šakota,
pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 17. Silva Wendling, pročelnica Upravnog
odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 18. Maja Alduk Šakić, savjetnica u Tajništvu Županije, 19.
Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 20. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 21. Melita Kralik,
viša savjetnica u Upravnom odjelu za javne financije, 22. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za javne financije, 23. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 24. Ljerka NištKokolari, pomoćnica tajnika Županije, 25. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 26. Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika
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Službe za zajedničke poslove, 27. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječkobaranjske županije, 28. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne
financije, 29. Krešo Galić, Zavod za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek, 30. Tihomir Glavaš,
ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 31. Ivo Grgić, tajnik Zajednice tehničke kulture
Osječko-baranjske županije, 32. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice Osječko-baranjske
županije, 33. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Osječko-baranjske županije, 34. dr.sc. Stjepan Ribić, predsjednik Uprave Regionalne
razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 35. Vedrana Sabljo, članica Županijskog savjeta
mladih, 36. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 37. mr.sc.
Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 38. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u Upravnom
odjelu za javne financije, 39. Josip Subašić, 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.
Predsjednik predlaže da se, prije prelaska na dnevni red, na današnjoj sjednici svečano proglasi odluka o
dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije.
Prema članku 41. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o dodjeli priznanja Županije
donosi Odbor za priznanja Osječko-baranjske županije, a odluka Odbora o dodjeli priznanja svečano se
proglašuje na zasjedanju Skupštine Županije. Odbor za priznanja je nakon provedenog postupka donio
odluku o dodjeli "Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije.
Predsjednik moli predsjednika Odbora za priznanja dr.sc. Vladimira Šišljagića da proglasi donesenu
odluku o dodjeli "Povelje humanosti".
Dr.sc. Vladimir Šišljagić, predsjednik Odbora za priznanja, proglašava donesenu odluku o dodjeli
"Povelje humanosti" Osječko-baranjske županije.
Predsjednik čestita dobitnicima.
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog
reda koji je naknadno izmijenjen i dopunjen na način:
- da se iz prijedloga dnevnog reda izostavi točka
15.a) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Odvodnja d.d. Darda
b) Prijedlog Odluke o prodaji dionica trgovačkog društva Vuka d.d. Osijek
budući da je predlagatelj povukao podneseni prijedlog
- da se u dnevni red uvrsti točka
- Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci za
stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama.
Predsjednik predlaže da postojeće točke 16. do 25. postanu točke 15. do 24., a dopuna dnevnog reda da se
razmatra kao 25. točka dnevnog reda.
Potom u raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Antun Kapraljević.
Budući da drugih prijedloga za izmjenu ili dopunu dnevnog reda nije bilo, predsjednik poziva
vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (29 za, 10 protiv, 8
suzdržanih) utvrđen sljedeći
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DNEVNI
1.
2.
3.
a)
b)
c)
d)
e)
4.
a)
b)
5.
6.a)
b)
7.a)
b)
8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)
9.
10.
a)
b)
11.a)

RED

Usvajanje zapisnika 16. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Izmjene i dopune programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Izmjene i dopune Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova
za starije i nemoćne osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2015. godini
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2015.
godini
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske
županije u 2015. godini
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog
održavanja školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2015. godini
Programi javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske županije za
2016. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske županije za
2016. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske županije za 2016.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije za 2016.
godinu
Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu
Program rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za
2016. godinu
Proračun Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018.
godinu
Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
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b)
12.
13.
14.a)
b)
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija
srednjih škola i učeničkih domova na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Prijedlog Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Izvješće o stanju i problematici građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Plana građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Osječkobaranjske županije u 2016. godini
Prijedlog Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i
projekcije za 2017. i 2018. godinu
Informacija o organiziranosti i stanju lovstva i ribolova na području Osječko-baranjske
županije
Prijedlog Programa sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječkobaranjske županije za razdoblje 2015. - 2018. godine
Prijedlog Sporazuma o sufinanciranju Programa izgradnje Sustava navodnjavanja Baranja
Prijedlog Socijalnog plana Osječko-baranjske županije 2015. - 2020.
Izvješće o provedbi Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2014. godine
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od
2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije u 2014. godini
Prijedlog Plana zaštite i spašavanja za područje Osječko-baranjske županije
Prijedlog Plana civilne zaštite za područje Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o promjeni djelatnosti Doma zdravlja Donji Miholjac
Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o financiranju programa i projekata udruga od interesa za
opće dobro u Osječko-baranjskoj županiji
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Osnovnoj školi Josipa Kozarca, Semeljci za
stjecanje prava vlasništva nad darovanim nekretninama

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 16. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici u sklopu poziva za sjednicu primili zapisnik 16. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 16. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 16. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno (47 za).
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 16. sjednice mr.sc. Mladena Mikolčevića i Davora Mikulića da
poslije sjednice potpišu zapisnik.
TOČKA 2.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik podsjeća 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.
Goran Ilić upozorava na situaciju koja se događa kontinuiranim smanjivanjem prihoda Županijske uprave
za ceste koja je nadležna za održavanje i modernizaciju lokalnih i županijskih cesta. Naime, od 2013.
godine odlukama ministra kontinuirano su smanjivani prihodi županijskim upravama za ceste za
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financiranje građenja i održavanja cesta, što će se nastaviti i u 2016. godini, a što će dovesti do propadanja
cesta. Moli Župana da uputi dopis Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture odnosno ministru da
se iznađu sredstva za održavanje i modernizaciju cesta budući da na području Osječko-baranjske županije
ima veliki broj cesta kojima upravlja Županijska uprava za ceste.
Stjepan Čuraj predlaže da se u Proračunu Županije za iduću godinu osiguraju sredstva za besplatne
udžbenike za sve učenike osnovnih škola za koje je nadležna Županija. Nadalje, napominje da su do njega
došle glasine vezane uz promjene u djelovanju povijesne postrojbe Hrvatskog sokola te pita Župana ima li
informaciju o tome.
Domagoj Hajduković postavlja pitanje Županu može li informirati vijećnike i javnost Osječkobaranjske županije kolika su u posljednjih četiri-pet godina ulaganja Hrvatskih cesta, Hrvatskih
autocesta i Hrvatskih voda u Osječko-baranjskoj županiji.
Ivica Čeme postavlja pitanje Županu je li uplaćen iznos od 40.000,00 kuna za digitalizaciju kina u
Našicama, ako nije, kada će biti. Nadalje, predlaže da se organizira prijem kod Župana za reprezentaciju
Hrvatske koja je osvojila srebrnu medalju na 17. svjetskom prvenstvu u lovu šarana na rijeci Ebro u
Španjolskoj, a u kojoj je osam Našičana te predlaže da im se dodijeli i novčana nagrada.
Željko Kovačević napominje da je Županija jedan od investitora Prostorno-prometne studije Grada
Osijeka i šire okolice te je tom Studijom zaključeno kako je jedan od primarnih problema kad je promet u
pitanju izmiještanje koridora V/c te ga zanima je li prilikom apliciranja za fondove Europske unije taj
projekt ocijenjen megalomanskim i jesu li denivelirani prijelazi u Gradu Osijeku koji su sastavni dio tog
projekta ispali iz apliciranja za financiranje dokumentacije i općenito financiranje iz fondova Europske
unije. Nadalje, zanima ga što je s kompletnom tom studijom, što je sa zaključcima iz te studije, hoće li se
oni implementirati u prostorno-plansku dokumentaciju i je li Županija odradila sve što je u djelokrugu
njezinog rada da se to ostvari.
Frida Mikić postavlja pitanje kada će biti završena športska dvorana Osnovne škole Hrvatski sokol u
Podravskim Podgajcima.
Gordana Puđa postavlja pitanje u kojoj fazi je projekt razminiranja poljoprivrednog zemljišta u Osječkobaranjskoj županiji.
Željko Franjić napominje da još uvijek nisu isplaćena sredstva za saniranje šteta od elementarnih
nepogoda te pita Župana hoće li se sredstva osigurati iz Ministarstva poljoprivrede, Vlade Republike
Hrvatske ili EU fondova.
Goran Ranogajec napominje da su prije dva mjeseca Hrvatske vode prezentirale projekt sustava
navodnjavanja u Baranji te ga zanima podržava li Županija spomenuti projekt.
Stjepan Krznarić postavlja pitanje koji su zaključci sa sastanka ravnatelja županijskih uprava za ceste
održanog prije dva tjedna u svezi financiranja lokalnih i županijskih cesta.
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore su dali: župan Vladimir Šišljagić i pročelnica Upravnog odjela
za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode Danijela Lovoković.
Potom su se za postavljanje dopunskih pitanja javili: Domagoj Hajduković, Stjepan Čuraj, Željko
Kovačević i Ivica Čeme.
Domagoj Hajduković moli da se u pisanom odgovoru navedu svi projekti na području Osječko-baranjske
županije koji su financirani s državne razine.
Stjepan Čuraj vezano za besplatne udžbenike za sve učenike pita kako to da u nekim županijama to može,
a kod nas ne može.
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Željko Kovačević apelira da se nastoji napraviti sve da se projekti koji su bitni za naš kraj realiziraju, od
željeznica do cesta, autocesta i dr.
Ivica Čeme napominje da nije zadovoljan županovim odgovorom na postavljeno prvo pitanje te pita zašto
je za digitalizaciju kina u Našicama odobreno samo 20.000,00 kuna.
Na postavljena dopunska pitanja odgovore su dali: zamjenik župana Dragan Vulin i župan Vladimir
Šišljagić.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda.
TOČKA 3.
a)
b)
c)
d)
e)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA I DOPUNA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ŠKOLSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
PRIJEDLOG IZMJENA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
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.
Izmjene i dopune programa javnih potreba predložio je Župan.
Prijedloge izmjena i dopuna 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, Vladimir Šišljagić,
Snježana Staščik, Goran Ivanović i Domagoj Hajduković.
Stjepan Čuraj, u ime Kluba HNS, podnosi sljedeće amandmane, koje predaje u pisanom obliku:
na Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrb na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu, kojim predlaže da se u točki II. Programa mijenja ukupan
iznos na 117.552.187,00 kuna, te da se izmijeni točka IV. stavak 1. alineja 15. Programa tako
da se mijenja iznos od 1.350.000,00 kuna u 2.700.000,00 kuna za jednokratne pomoći obiteljima
novorođene djece s područja Županije;
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na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu, kojim predlaže da se u točki II. Programa mijenja ukupan
iznos na 116.702.187,00, te da se izmijeni točka IV. stavak 1. alineja 7. Programa tako da se
mijenja iznos od 29.350.000,00 kuna u 30.050.000,00 kuna za sufinanciranje međumjesnog
prijevoza učenika srednjih škola;
na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu, kojim predlaže da se u točki IV. stavak 1. doda nova
alineja Programa za centre izvrsnosti 500.000,00 kuna.

Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podnesene amandmane.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(29 za, 14 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela.
a)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Klasa: 510-01/15-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 1.)
Predsjednik daje na glasovanje amandman na Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti
socijalne skrbi koji je podnio Stjepan Čuraj (jednokratne pomoći obiteljima novorođene djece).
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (16 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(29 za, 14 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE PROGRAMA
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 550-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Izmjene Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 2.)
Predsjednik daje na glasovanje prvi amandman na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
školstvu koji je podnio Stjepan Čuraj (sufinanciranje međumjesnog prijevoza učenika srednjih škola).
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (18 za).
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Predsjednik daje na glasovanje drugi amandman na Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u
školstvu koji je podnio Stjepan Čuraj (centri izvrsnosti).
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (18 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena i dopuna Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena i dopuna Programa prihvaćen većinom
glasova (29 za, 14 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA
javnih potreba u školstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu

Klasa: 602-01/15-01/22
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Izmjene i dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 3.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(29 za, 14 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 612-01/15-01/11
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Programa prihvaćen većinom glasova
(29 za, 14 protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
o donošenju Izmjena Programa
javnih potreba u tehničkoj kulturi na
području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 630-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Zaključak s tekstom Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
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TOČKA 4.
a)
b)

IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA
2015. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA PRORAČUNA
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU I PROJEKCIJA ZA
2016. I 2017. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za javne financije.
Odluku o izmjenama i dopunama Proračuna i Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna predložio je Župan. U sklopu materijala su dostavljeni zaključci Župana o utvrđivanju
amandmana na podnesene prijedloge.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Prijedloge odluka razmatrala je Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog Odluke o
izmjenama i dopunama 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 sudjeluje Stjepan Čuraj, koji napominje da Klub vijećnika HNS više neće sudjelovati u
daljnjem radu ove sjednice jer su svi njihovi prijedlozi odbijeni te da nema svrhe podnositi amandmane
jer nisu postali sastavni dio programa javnih potreba.
Potom vijećnici HNS napuštaju sjednicu Skupštine.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Goran Ilić, Snježana Raguž i Vladimir Šišljagić.
Ivica Čeme podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu, koje predaje u pisanom obliku:
1.
U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, iza računa K 3007 01
Kapitalne donacije sakralnim objektima dodaje se novi račun "Kapitalna donacija za obnovu
crkve svetog Antuna Padovanskog u Našicama" s iznosom od 100.000,00 kuna, a za isti iznos
smanjuju se sredstva planirana u 2015. godini na računu K 3007 01, tako da se iznos od
500.000,00 zamijeni iznosom od 400.000,00 kuna;
2.
U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3020 Kapitalna
ulaganja u infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije, iza računa K 3020 02 Izrada,
poboljšanje ili proširenje infrastrukture, dodaje se novi račun "Izgradnja parkirališta bolnice i
Doma zdravlja u Našicama", s iznosom od 100.000,00 kuna, a za isti iznos smanjuju se sredstva
planirana u 2015. godini na računu K 3020 02, tako da se iznos od 6.000.000,00 zamijeni
iznosom od 5.900.000,00 kuna;
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3.

4.

U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3020 Kapitalna
ulaganja u infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije iza računa K 3020 02 Izrada,
poboljšanje ili proširenje infrastrukture, dodaje se novi račun "Rekonstrukcija ceste u ulici Kralja
Zvonimira u Našicama" s iznosom od 400.000,00 kuna, a za isti iznos smanjuju se sredstva
planirana u 2015. godini na računu K 3020 02, tako da se iznos od 6.000.000,00 zamijeni
iznosom od 5.600.000,00 kuna;
U Razdjelu 003 Upravni odjel za gospodarstvo i regionalni razvoj, u Programu 3020 Kapitalna
ulaganja u infrastrukturu na području Osječko-baranjske županije, iza računa K 3020 03
Kapitalna ulaganja u društvenu i povezanu infrastrukturu za podizanje kvalitete života stanovnika
dodaje se novi račun "Dovršetak izgradnje kuće oproštaja u Martinu" s iznosom od 200.000,00
kuna, a za isti iznos smanjuju se sredstva planirana u 2015. godini na računu K 3020 03, tako da
se iznos od 5.500.000,00 zamijeni iznosom od 5.300.000,00 kuna.

Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podnesene amandmane.
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Kapitalna donacija za obnovu crkve sv. Antuna Padovanskog
u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Izgradnja parkirališta bolnice i Doma zdravlja u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Rekonstrukcija ceste u ulici Kralja Zvonimira u Našicama.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje amandman - Dovršetak izgradnje kuće oproštaja u Martinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (8 za).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu i projekcija za 2016. i 2017. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 12
protiv), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
i projekcija za 2016. i 2017. godinu

Klasa: 400-06/15-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-15-12
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju
Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 12
protiv), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu

Klasa: 400-06/15-01/12
Urbroj: 2158/1-01-01-15-13
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 5.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I
NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
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.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (36 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
domova za starije i nemoćne osobe čiji je
osnivač Osječko-baranjska županija
u 2015. godini
Klasa: 550-01/15-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
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TOČKA 6.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Predsjednik 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 zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (36 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog
školstva na području Osječkobaranjske županije u 2015. godini

Klasa: 602-01/15-01/17
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (36 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izmjeni Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola
i učeničkih domova na području
Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 602-01/15-01/18
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
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TOČKA 7.a)

b)

PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015.
GODINI
PRIJEDLOG IZMJENA PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Izmjene planova predložio je Župan.
Prijedloge izmjena 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.
Predsjednik otvara raspravu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za
nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (29 za,
11 suzdržanih) te je Skupština Županije donijela
a)

IZMJENE PLANA
rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u
školstvu Osječko-baranjske županije u 2015. godini

Klasa: 404-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 11.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Izmjena Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana prihvaćen većinom glasova (29 za,
11 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

IZMJENE PLANA
rashoda za materijal, dijelove i usluge
tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj
županiji u 2015. godini

Klasa: 404-01/15-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 12.)
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TOČKA 8.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

PROGRAMI JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U DJELATNOSTI
SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ KULTURI
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 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.
Nikola Lelas, u ime Kluba nezavisnih vijećnika, traži stanku od 15 minuta radi dogovora.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke, nadalje u raspravi sudjeluju: Domagoj Hajduković, Goran Ivanović, Vladimir Šišljagić,
Antun Kapraljević i Ivo Grgić.
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 10
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
a)

PROGRAM
javnih potreba u zdravstvu na
području Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu

Klasa: 510-01/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
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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, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
b)

PROGRAM
javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi
na području Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu

Klasa: 550-01/15-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u školstvu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
c)

PROGRAM
javnih potreba u školstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu

Klasa: 602-01/15-01/21
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
d)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu

Klasa: 612-01/15-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
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e)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u sportu na području Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu

Klasa: 620-01/15-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa prihvaćen većinom glasova (29 za, 11
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
f)

ZAKLJUČAK
o donošenju Programa javnih potreba
u tehničkoj kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu

Klasa: 612-01/15-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak s tekstom Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 9.

PROGRAM RADA I FINANCIJSKI PLAN ŽUPANIJSKOG SAVJETA
MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. 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.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština odobri Program
rada i Financijski plan Županijskog savjeta mladih.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (37 za, 4 suzdržana),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Programa
rada i Financijskog plana Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Klasa: 402-01/15-01/56
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
16

TOČKA 10.
a)
b)

PRORAČUN OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU
PRIJEDLOG PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.
GODINU I PROJEKCIJA ZA 2017. I 2018. GODINU
PRIJEDLOG ODLUKE O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 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. U sklopu materijala su dostavljeni
zaključci Župana o utvrđivanju amandmana na podnesene prijedloge.
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: Ivica Čeme, Ivan Anušić, Snježana Raguž i Vladimir
Šišljagić.
Ivica Čeme usmeno podnosi sljedeće amandmane na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za
2016. godinu i projekcija za 2017. i 2018. godinu kojima predlaže da se:
za obnovu krovišta crkve sv. Antuna Padovanskog u Našicama osigura iznos od 100.000,00 kuna,
tako da se u Programu 3007 01 predviđeni iznos od 500.000,00 kuna smanji na 400.000,00 kuna i
doda novi projekt "Obnova krovišta crkve sv. Antuna Padovanskog u Našicama";
za obilježavanje 70. obljetnice Dobrovoljnog vatrogasnog društva u Zoljanu osigura iznos od
20.000,00 kuna, tako da se s pozicije Dobrovoljna vatrogasna društva predviđeni iznos od
600.000,00 kuna smanji za navedeni iznos od 20.000,00 kuna.
Predsjednik moli Župana da se očituje o podnesenim amandmanima.
Župan Vladimir Šišljagić obrazlaže zašto ne prihvaća podnesene amandmane.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Ivan Anušić i Željko Kraljičak.
Ivan Anušić napominje da će Klub vijećnika HDZ napustiti ovu sjednicu jer nije prihvaćen niti jedan
njihov amandman na Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Proračuna Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu kao i na Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu.
Potom vijećnici HDZ napuštaju sjednicu Skupštine.
Predsjednik daje na glasovanje prvi amandman koji je podnio Ivica Čeme (obnova crkve sv. Antuna
Padovanskog u Našicama).
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (za amandman se nitko nije
izjasnio).
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Predsjednik daje na glasovanje drugi amandman koji je podnio Ivica Čeme (Dobrovoljno vatrogasno
društvo u Zoljanu).
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da amandman nije prihvaćen (za amandman se nitko nije
izjasnio).
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu i
projekcija za 2017. i 2018. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Proračuna i projekcija prihvaćen većinom
glasova (29 za, 2 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

PRORAČUN
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Klasa: 400-06/15-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-15-11
(Proračun se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske županije za
2016. godinu.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (29 za, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna
Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu

Klasa: 400-06/15-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-15-12
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 11.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA OSNOVNOG
ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U
2016. GODINI
PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH FUNKCIJA SREDNJIH
ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. 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.
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Odluke je predložio Župan.
Prijedloge odluka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima
i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja decentraliziranih funkcija
osnovnog školstva na području
Osječko-baranjske županije u 2016. godini

Klasa: 602-01/15-01/19
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija srednjih škola i učeničkih domova.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (26 za, 2
suzdržana), 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 2016. godini

Klasa: 602-01/15-01/20
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
Predsjedatelj određuje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se s radom.
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
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TOČKA 12.

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE IMOVINE I DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ
IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016.
GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Plan je predložio Župan.
Prijedlog Plana su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i imovinskopravna 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 Plana na glasovanje.
Predsjednik konstatira da je sjednici nazočno 29 vijećnika.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana prihvaćen jednoglasno (29 za), te je
Skupština Županije donijela
PLAN
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Klasa: 404-01/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 13.

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

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u Upravi za
ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu
okoliša, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Savjet za sigurnost prometa na cestama i
Komisija za lokalnu samoupravu.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (29 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
stanju i problematici građenja i održavanja
županijskih i lokalnih cesta na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 340-01/15-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
TOČKA 14.a)
b)

PRIJEDLOG PLANA GRAĐENJA I ODRŽAVANJA ŽUPANIJSKIH I
LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2016. GODINI
PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2017. I
2018. GODINU

Predsjednik napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Uprava za
ceste Osječko-baranjske županije.
Prijedlog Plana i Financijskog plana razmatrali su: Župan i nadležna radna tijela kako je to navedeno u
Izvješću o zaključcima radnih tijela.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da Skupština svojim mišljenjem
ocijeni prihvatljivim predloženi Plan, te stavove iz zaključaka radnih tijela.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (29 za), 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 2016. godini

Klasa: 340-01/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti na Prijedlog Financijskog plana.
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Prijedlog
Financijskog plana Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
i projekcije za 2017. i 2018. godinu

Klasa: 340-01/15-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
TOČKA 15.

INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU LOVSTVA I RIBOLOVA
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

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 je razmatrala Komisija za gospodarska 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 (27 za, 2
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
organiziranosti i stanju lovstva i ribolova
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 323-01/15-01/10
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 16.

PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I
KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2015. - 2018. GODINE

Predsjednik 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.
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Prijedlog Programa su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela, Komisija za
gospodarska pitanja, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
PROGRAM
sufinanciranja državne izmjere i
katastra nekretnina na području
Osječko-baranjske županije za
razdoblje 2015. - 2018. godine
Klasa: 931-04/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
TOČKA 17.

PRIJEDLOG
SPORAZUMA
O
SUFINANCIRANJU
IZGRADNJE SUSTAVA NAVODNJAVANJA BARANJA

PROGRAMA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom
odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj.
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Sporazuma.
Prijedlog Sporazuma su razmatrali Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela, 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 Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (28 za, 1
suzdržan), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju Prijedloga Sporazuma o
sufinanciranju Programa izgradnje
Sustava navodnjavanja Baranja
Klasa: 325-01/15-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)
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TOČKA 18.

PRIJEDLOG SOCIJALNOG PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
2015. - 2020.

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a predlagatelj je Savjet za
socijalnu skrb Osječko-baranjske županije.
Prijedlog Socijalnog plana su razmatrali: Župan i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Socijalnog plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Socijalnog plana jednoglasno prihvaćen (29 za),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o donošenju Socijalnog plana
Osječko-baranjske županije 2015. - 2020.
Klasa: 550-01/15-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak s tekstom Socijalnog plana se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
TOČKA 19.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE POPULACIJSKE POLITIKE NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE TIJEKOM 2014. GODINE

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo
za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan i Županijski savjet mladih.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Mato Dunković i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (29 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
provedbi Nacionalne populacijske politike
na području Osječko-baranjske županije
tijekom 2014. godine
Klasa: 500-01/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
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TOČKA 20.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA
MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. GODINE
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2014. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo
za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015.
godine na području Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće i stavove iz zaključaka radnih tijela na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Izvješće i stavovi jednoglasno prihvaćeni (29 za), 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 2014. godini
Klasa: 562-01/15-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
TOČKA 21.

PRIJEDLOG PLANA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove Osječko-baranjske županije i Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek.
Plan je predložio Župan.
Prijedlog Plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
PLAN
zaštite i spašavanja za područje
Osječko-baranjske županije
Klasa: 214-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)

25

TOČKA 22.

PRIJEDLOG PLANA CIVILNE ZAŠTITE ZA PODRUČJE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove Osječko-baranjske županije i Zavodu za unapređivanje sigurnosti d.d. Osijek.
Plan je predložio Župan.
Prijedlog Plana su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja i Zapovjedništvo civilne zaštite.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Plana na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
PLAN
civilne zaštite za područje
Osječko-baranjske županije
Klasa: 810-01/15-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-15-4
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
TOČKA 23.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA
DONJI MIHOLJAC

Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke 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, 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 (29 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o promjeni djelatnosti
Doma zdravlja Donji Miholjac
Klasa: 510-03/15-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
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TOČKA 24.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI ODLUKE O FINANCIRANJU
PROGRAMA I PROJEKATA UDRUGA OD INTERESA ZA OPĆE DOBRO U
OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI

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 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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (29 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjeni Odluke o financiranju
programa i projekata udruga od
interesa za opće dobro u
Osječko-baranjskoj županiji
Klasa: 402-01/15-01/57
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
TOČKA 25.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI OSNOVNOJ
ŠKOLI JOSIPA KOZARCA, SEMELJCI ZA STJECANJE PRAVA
VLASNIŠTVA NAD DAROVANIM NEKRETNINAMA

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili u sklopu poziva 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 zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 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.
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 (29 za), te je
Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Osnovnoj školi
Josipa Kozarca, Semeljci za stjecanje
prava vlasništva nad
darovanim nekretninama
Klasa: 943-01/15-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-15-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)

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

Klasa: 021-04/15-02/5
Urbroj: 2158/1-01-01-15-6

Predsjednik
Antun Kapraljević
Predsjedatelj:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Gordana Puđa
Goran Ranogajec

Ova sjednice je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 282,03 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/143587369.
Zapisniku 17. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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