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Z A P I S N I K 
 

19. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 1. ožujka 2016. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,07 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Sanja Rogoz-Šola i 
 2. Stjepan Sokol. 
 
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 Sanja 
Rogoz-Šola i Stjepan Sokol. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da je sjednici nazočno 
46 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. 
Valentina Avdičević, 3. dr.sc. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir 
Cindrić, 7. Ivica Čeme, 8. Stjepan Čuraj, 9. Krešimir Ćosić, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan 
Džanko, 12. Borivoj Eklemović, 13. Domagoj Hajduković, 14. Srđan Igali, 15. Goran Ilić, 16. Goran 
Ivanović, 17. Antun Kapraljević, 18. Marijana Kopljar, 19. Vlado Koren, 20. Željko Kovačević, 21. Ivana 
Kovačević-Ivanišić, 22. Ante Kristić, 23. Stjepan Krznarić, 24. Nikola Lelas, 25. Boris Ljubojević, 26. 
mr.sc. Igor Medić, 27. Dominik Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. Davor Mikulić, 30. Hrvoje Pavković, 31. 
Mladen Peradić, 32. Gordana Puđa, 33. Goran Ranogajec, 34. Nevenka Redžep, 35. Sanja Rogoz-Šola, 
36. Vinko Ručević, 37. Stjepan Sokol, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Sanja Vargić, 41. 
Stjepan Viduka, 42. Mirta Vlahović, 43. Ivan Zadravec, 44. Jurica Žanić, 45. Zdravko Živković i 46. Leon 
Žulj. 
 
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Mislav Ćurić, 3. Željko Franjić, 4. Zvonko Ibriks, 5. 
mr.sc. Dalibor Kraljik, 6. Dražen Kušić, 7. mr.sc. Mladen Mikolčević, 8. Ante Raspudić i 9. Antun 
Vuković. 
 
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Mislav Ćurić i 2. Željko Franjić. 
 
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. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske 
nacionalne manjine, 6. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 7. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog 
odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 8. Ivana Katavić Milardović, u.z. pročelnika Upravnog odjela za 
gospodarstvo i regionalni razvoj, 9. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 10. 
Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 11. Davor Slivka, pročelnik Službe za 
javnu nabavu, 12. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku 
kulturu, 13. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 14. Silva 
Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 15. Maja Alduk Šakić, viša 
savjetnica u Tajništvu Županije, 16. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, 
poslovni tajnik župana, 18. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Bernardica 
Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 20. Jerka Lukačević, pomoćnica 
tajnika Županije, 21. Milan Kamenko, pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za prostorno planiranje, 
zaštitu okoliša i prirode, 22. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 23. Svjetlana Rauš, 
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pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 24. Ružica 
Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 25. Suzana Tretinjak, 
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 26. Snježana Vidranski-Škorić, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 27. Branko Vrbošić, viši savjetnik u 
Tajništvu Županije, 28. Ivana Buzuk Radoš, Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 29. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste 
Osječko-baranjske županije, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-
baranjske županije, 31. Zvonimir Klobučar, član Uprave Regionalne razvojne agencije Slavonije i 
Baranje d.o.o. Osijek, 32. Josip Milić, predsjednik Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na 
području Osječko-baranjske županije, 33. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječko-
baranjske županije, 34. Danijela Periš, zamjenica predsjednice Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata 
na području Osječko-baranjske županije, 35. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice 
Osječko-baranjske županije, 36. Donna Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 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. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu predloženog dnevnog reda, 
da ih podnesu. 
 
Stjepan Čuraj predlaže da se dnevni red dopuni točkom 28. Zaključak Skupštine o izgradnji 
termoelektrane u Osijeku (KKE Osijek 500). 
 
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Željko Franjić. 
 
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Antun Kapraljević i Domagoj Hajduković. 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta radi dogovora predsjednika klubova vijećnika. 
 
Nakon stanke, predsjednik moli Župana da iznese zaključak sa sastanka predsjednika klubova 
vijećnika. 
 
Župan Vladimir Šišljagić napominje da Osječko-baranjska županija i vijećnici Skupštine Osječko-
baranjske županije daju potporu realizaciji kapitalnih investicija na području Županije, pa tako i za 
termoelektranu. S obzirom da Osječko-baranjska županija ima niz velikih kapitalnih strateških 
investicija koje su spominjane i na zajedničkom sastanku sa saborskim zastupnicima održanom prije 
desetak dana u Gradu Osijeku dogovoreno je da se svi strateški projekti pa tako i termoelektrana stave 
na papir te se o njima raspravi na Predsjedništvu Skupštine, a potom da Župan u ime Županije uputi 
predsjedniku Sabora, predsjedniku Vlade RH i resornim ministarstvima dopis u kojem se podržava 
njihova realizacija. 
 
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Mislav Ćurić. 
 
Potom vijećnik Stjepan Čuraj povlači prijedlog za dopunu dnevnog reda. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o predloženom dnevnom redu. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je jednoglasno utvrđen sljedeći 
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D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Usvajanje zapisnika 18. sjednice Skupštine Županije 
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 3. Izvješće Župana Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju od 1. srpnja do 31. prosinca 

2015. godine 
 4. Izvješće o provođenju Programa poticanja poduzetništva Osječko-baranjske županije za 2015. 

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

području Osječko-baranjske županije za razdoblje 2013. - 2015. u 2015. godini 
 6. Informacija o potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i ruralnom turizmu na području 

Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 7. Prijedlog Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u razdoblju 

2016. - 2020. godina 
 8. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na 

području Osječko-baranjske županije 
 9. Prijedlog rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima 

lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije 
10. Prijedlog Rješenja o prestanku zakupa prava lova u zajedničkom lovištu broj XIV/159 - 

"Zmajevac" 
11.a) Prijedlog Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta 

XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - "Zmajevac" 
     b) Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja za davanje u zakup 

zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i XIV/159 - 
"Zmajevac" i imenovanju njezinih članova 

12. Informacija o funkcioniranju sustava obrane od tuče na području Osječko-baranjske županije 
13. Stanje zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 a) Izvješće o stanju zaštite od požara na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 b) Izvješće o stanju provedbe Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od požara za područje 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
14. Prijedlog Smjernica za organizaciju i razvoj sustava civilne zaštite na području Osječko-

baranjske županije za razdoblje od 2016. do 2019. godine 
15.a) Informacija o stanju sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2015. 

godini 
     b) Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite na području Osječko-baranjske županije u 2016. 

godini 
16. Nacrt Ugovora o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije 

znanosti i umjetnosti u Đakovu 
17. Prijedlog Ugovora o sufinanciranju izgradnje objekta Centra za odgoj, obrazovanje i 

rehabilitaciju, Osijek 
18. Prijedlog Izmjena Plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja 

na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini 
19. Izvješće o radu i izvršenju Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu 
20. Izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika 
 a) Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog 

savjeta mladih Osječko-baranjske županije i njihovih zamjenika 
 b) Donošenje Rješenja o izboru članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika 
21. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske 

županije u 2015. godini 
22. Izvješće o radu mrtvozorničke službe i obavljenim obdukcijama na području Osječko-

baranjske županije u 2015. godini 
23. Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Beli Manastir za izgradnju zgrade 

fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama 
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24. Prijedlog Zaključka o davanju prethodne suglasnosti na Odluku o izmjenama i dopuni Statuta 
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

25. Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe 
 a) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 

Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. studenoga do 30. studenoga 
2015. godine 

 b) Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna 
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. prosinca do 31. prosinca 2015. 
godine 

26.a) Zahtjev za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra 
     b) Zahtjev Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek 

kao kulturnog dobra 
27. Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća Muzeja likovnih umjetnosti, 

Osijek 
 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 18. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 18. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 18. sjednice na glasovanje, te 
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 18. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 
jednoglasno (48 za). 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 18. sjednice Nevenku Redžep i Vinka Ručevića 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. 
 
Vlado Koren predlaže da se Županija uključi u rješavanje problema u mljekarstvu te da Župan zatraži 
hitan sastanak predstavnika pet slavonskih županija s ministrom poljoprivrede. 
 
Stjepan Čuraj predlaže Županu da organizira sastanak s načelnicima općina i predstavnicima Hrvatske 
pošte zbog zatvaranja poštanskih ureda odnosno rada sa skraćenim radnim vremenom u nekim općinama i 
selima te da se na sastanak pozovu i predstavnici klubova vijećnika Županijske skupštine. Također 
predlaže uključivanje Županije u rješavanje ovog problema prilikom rebalansa i donošenja sljedećeg 
Proračuna, kao i izradu mini studije kako bi se vidjelo što je prioritet. 
 
Boris Ljubojević postavlja pitanje u kojoj je fazi prodaja dvorca Eugena Savojskog u Bilju te je li 
Županija zainteresirana za kupnju dvorca. 
 
Sanja Rogoz-Šola postavlja pitanje zašto je poništen natječaj za izgradnju športske dvorane Osnovne 
škole u Đakovačkim Selcima te kada će biti raspisan novi natječaj za izgradnju dvorane. Nadalje, vezano 
za natječaj koji je jučer zaključen za udruge i građanske inicijative od interesa za Osječko-baranjsku 
županiju, napominje da je u 2015. godini Županija financirala s pozicije namijenjene udrugama i 
građanskim inicijativama privatno poduzeće Novi radio za održavanje auto showa te pita hoće li se i ove 
godine događati takvi propusti. 
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Vinko Ručević, vezano uz projekt Wine tour, postavlja pitanje je li riječ o vinotekama ili muzejima, je 
li moguća prodaja vina u tim objektima, ispunjavaju li minimalno-tehničke i sanitarne uvjete, je li 
moguće davanje u zakup tih objekata te postoje li cjenici za vođene degustacije koje se održavaju u 
tim prostorima. 
 

Gordana Puđa postavlja pitanje u kojoj je fazi realizacija projekta "Kreditiranje obrtnih sredstava". 
 
Goran Ilić moli Župana da se pošalje upit Ministarstvu prometa u svezi izgradnje Koridora V/c. Nadalje, 
pita Župana ima li kakvih informacija o obilaznici oko Donjeg Miholjca, koja je izgrađena, ali još nije u 
funkciji. 
 

Nikola Lelas, vezano uz provedbu IAKS mjera ruralnog razvoja, postavlja pitanje po kojim se kriterijima 
određivalo koja su područja s otežanim uvjetima gospodarenja te može li Županija utjecati da se i za naše 
općine koje imaju otežane uvjete gospodarenja, a nisu uključene u ova područja, to promijeni. Nadalje, 
pita u kojoj je fazi realizacija Regionalnog distribucijskog centra za otkup voća. 
 
Jurica Žanić postavlja pitanje Županu što je konkretno poduzeto glede natječaja za obnovu kulturne 
baštine, koji su projekti prijavljeni i u kojoj vrijednosti. 
 
Ivana Kovačević-Ivanišić, s obzirom na aktualno pitanje izbjegličke krize i prolazak izbjeglica kroz 
Hrvatsku, pita što konkretno Osječko-baranjska županija čini po tom pitanju. 
 
Ante Kristić, vezano za Zakon o komasaciji koji je donesen 2015. godine, postavlja pitanje o provedbi 
navedenog Zakona i njegovom utjecaju na poljoprivredu u našoj Županiji. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
Potom se za postavljanje dopunskog pitanja javlja Stjepan Čuraj. 
 
Stjepan Čuraj, vezano za zatvaranje poštanskih ureda u našim općinama i selima, još jednom moli Župana 
da prihvati inicijativu, obavijesti predstavnike klubova vijećnika i organizira sastanak kako bi se pronašlo 
rješenje. 
 

Potom su se za riječ javili: Vladimir Šišljagić, Antun Kapraljević i Stjepan Čuraj. 
 
Nakon toga prelazi se na sljedeću točku dnevnog reda. 
 
 
TOČKA 3. IZVJEŠĆE ŽUPANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE O RADU U 

RAZDOBLJU OD 1. SRPNJA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Župan 
Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (26 za, 2 protiv, 10 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća Župana 
Osječko-baranjske županije o radu u razdoblju 

od 1. srpnja do 31. prosinca 2015. godine 
 
Klasa: 022-04/16-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-15 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
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TOČKA 4. IZVJEŠĆE O PROVOĐENJU PROGRAMA POTICANJA PODUZETNIŠTVA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeno je u 
Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (33 za, 4 suzdržana), 
te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća 
o provođenju Programa poticanja 
poduzetništva Osječko-baranjske 

županije za 2015. godinu 
 
Klasa: 302-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
TOČKA 5. IZVJEŠĆE O PROVEDBI PROGRAMA UČINKOVITOG KORIŠTENJA 

ENERGIJE U NEPOSREDNOJ POTROŠNJI NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2015. U 2015. GODINI 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj. 
 
Izvješće je predložio Župan. 
 
Izvješće su razmatrale Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Leon Žulj. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (32 za), te je Skupština 
Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
provedbi Programa učinkovitog korištenja 

energije u neposrednoj potrošnji na području 
Osječko-baranjske županije za razdoblje 

2013. - 2015. u 2015. godini 
 
Klasa: 351-01/16-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
TOČKA 6. INFORMACIJA O POTPORAMA POLJOPRIVREDI, RURALNOM 

RAZVOJU I RURALNOM TURIZMU 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 poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja i Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Željko Franjić, Nikola Lelas, Goran 
Ivanović, Antun Kapraljević i Silva Wendling. 
 
Predsjednik daje Informaciju i stavove iz zaključaka radnih tijela na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da su Informacija i stavovi prihvaćeni većinom glasova (24 za, 6 
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
potporama poljoprivredi, ruralnom razvoju i 

ruralnom turizmu na području Osječko-baranjske  
županije u 2015. godini 

 
Klasa: 320-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
Predsjednik određuje stanku od 30 minuta. 
 
Nakon stanke, nastavlja se s radom. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
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TOČKA 7. PRIJEDLOG PROGRAMA UNAPRJEĐENJA LOVSTVA NA PODRUČJU 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU 2016. - 2020. GODINA 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Program je predložio Župan. 
 
Prijedlog Programa razmatrale su Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-
pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Programa na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Programa jednoglasno prihvaćen (41 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

P R O G R A M 
 

unaprjeđenja lovstva na području 
Osječko-baranjske županije u razdoblju 

2016. - 2020. godina 
 
Klasa: 323-01/16-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 
TOČKA 8. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

POTPORAMA ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija za 
gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (43 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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 O D L U K U 
 

o izmjenama i dopunama Odluke 
o potporama za unaprjeđenje lovstva na 

području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 323-01/16-01/4 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRODULJENJU UGOVORA O ZAKUPU PRAVA 

LOVA U ZAJEDNIČKIM LOVIŠTIMA LOVAČKIM DRUŠTVIMA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. Prije sjednice je podijeljen Prijedlog rješenja o 
produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima XIV/106 - "Satnica Đakovačka" i 
XIV/141 - "Golinci". 
 
Rješenja je predložio Župan. 
 
Prijedloge rješenja su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnosti i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj predlaže da se izjašnjava zajedno o svim predloženim 
rješenjima o produljenju ugovora o zakupu prava lova u zajedničkim lovištima lovačkim društvima na 
području Osječko-baranjske županije. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedloge rješenja o produljenju ugovora o zakupu prava lova u 
zajedničkim lovištima lovačkim društvima na području Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su prijedlozi rješenja jednoglasno prihvaćeni (43 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/101 - "Levanjska Varoš" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-9 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.) 
 



 10

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/102 - "Lapovci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-10 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/103 - "Trnava" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-11 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 9.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 
broj XIV/104 - "Selci Đakovački" 

 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-12 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/105 - "Đakovo" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-13 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/107 - "Gorjani" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-14 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.) 
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R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/108 - "Potnjani" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-15 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/109 - "Drenje" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-16 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/110 - "Bračevci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-17 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/111 - "Punitovci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-18 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj16.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/112 - "Tomašanci-Ivanovci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-19 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.) 
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R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/113 - "Viškovci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-20 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/114 - "Semeljci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-21 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/115 - "Kešinci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-22 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/116 - "Vrbica" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-23 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/117 - "Budrovci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-24 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.) 
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R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/118 - "Piškorevci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-25 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/119 - "Strizivojna" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-26 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/121 - "Josipovac" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-27 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/122 - "Čepin" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-28 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/123 - "Čepinski Martinci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-29 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.) 
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R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/124 - "Beketinci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-30 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/125 - "Vuka" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-31 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/126 - "Vladislavci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-32 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/127 - "Livana" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-33 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/128 - "Antunovac" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-34 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.) 



 15

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/132 - "Osijek" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-35 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/138 - "Koška" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-36 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/139 - "Podravska Moslavina" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-37 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 
broj XIV/140 - "Donji Miholjac" 

 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-38 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 
broj XIV/142 - "Magadenovac" 

 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-39 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.) 
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R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/143 - "Podgajci Podravski" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-40 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/144 - "Belišće" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-41 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/145 - "Zelčin" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-42 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/146 - "Valpovo" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-43 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/147 - "Ladimirevci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-44 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.) 



 17

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/148 - "Bizovac" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-45 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/149 - "Habjanovci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-46 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/150 - "Šag-Nard" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-47 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 45.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/151 - "Petrijevci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-48 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 46.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/186 - "Marijanci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-49 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 47.) 
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R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/106 - "Satnica Đakovačka" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-50 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 48.) 
 
 

R J E Š E N J E 
 

o produljenju Ugovora o zakupu 
prava lova u zajedničkom lovištu 

broj XIV/141 - "Golinci" 
 
Klasa: 323-01/15-01/15 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-51 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 49.) 
 
 
TOČKA 10. PRIJEDLOG RJEŠENJA O PRESTANKU ZAKUPA PRAVA LOVA U 

ZAJEDNIČKOM LOVIŠTU BROJ XIV/159 - "ZMAJEVAC" 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. 
 
Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Rješenja su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnosti i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (43 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

R J E Š E N J E 
 

o prestanku zakupa prava 
lova u zajedničkom lovištu broj 

XIV/159 - "Zmajevac" 
 
Klasa: 323-01/16-01/5 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 50.) 
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TOČKA 11.a) PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O RASPISIVANJU JAVNOG NATJEČAJA ZA 
DAVANJE U ZAKUP ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA XIV/106 - "SATNICA 
ĐAKOVAČKA", XIV/141 - "GOLINCI" I XIV/159 - "ZMAJEVAC" 

b) PRIJEDLOG RJEŠENJA O OSNIVANJU KOMISIJE ZA PROVEDBU 
JAVNOG NATJEČAJA ZA DAVANJE U ZAKUP ZAJEDNIČKIH 
LOVIŠTA XIV/106 - "SATNICA ĐAKOVAČKA", XIV/141 - "GOLINCI" I 
XIV/159 - "ZMAJEVAC" I IMENOVANJU NJEZINIH ČLANOVA 

 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Potom su se za riječ javili: Vlado Koren i Davor Brunčić. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (45 za). 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o 
dopuni Prijedloga Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta. 
 
Zaključak i Rješenje je predložio Župan. 
 
Prijedlog Zaključka razmatrali su Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, 
Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, a Prijedlog 
Rješenja Komisija za izbor i imenovanja i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-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 dopunjeni Prijedlog Zaključka o 
raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup zajedničkih lovišta. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (45 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

o raspisivanju javnog natječaja 
za davanje u zakup zajedničkih 

lovišta XIV/106 - "Satnica 
Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" 

i XIV/159 - "Zmajevac" 
 
Klasa: 323-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-12 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 51.) 
 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Rješenja o osnivanju Komisije za provedbu javnog natječaja. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (44 za), te je 
Skupština Županije donijela 
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b) R J E Š E N J E 
 

o osnivanju Komisije za provedbu 
javnog natječaja za davanje u zakup 

zajedničkih lovišta XIV/106 - "Satnica 
Đakovačka", XIV/141 - "Golinci" i  

XIV/159 - "Zmajevac" i imenovanju 
njezinih članova 

Klasa: 323-01/16-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-9 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 52.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 12. INFORMACIJA O FUNKCIONIRANJU SUSTAVA OBRANE OD TUČE NA 

PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj i Državnom hidrometeorološkom zavodu. 
 
Informaciju je predložio Župan. 
 
Informaciju su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za gospodarska pitanja, Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za prostorno uređenje i 
zaštitu okoliša. 
 

Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme. 
 
Predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (42 za), te je 
Skupština Županije donijela 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
funkcioniranju sustava obrane od tuče 

na području Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 920-07/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 53.) 
 
 
TOČKA 13. STANJE ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE U 2015. GODINI 
    a) IZVJEŠĆE O STANJU ZAŠTITE OD POŽARA NA PODRUČJU OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI 
    b) IZVJEŠĆE O STANJU PROVEDBE PROVEDBENOG PLANA 

UNAPRJEĐENJA ZAŠTITE OD POŽARA ZA PODRUČJE OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove i Vatrogasnoj zajednici Osječko-baranjske županije. 
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Izvješća je predložio Župan. 
 
Izvješća su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe i Komisija za lokalnu 
samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vlado Koren. 
 
Predsjedatelj daje izvješća na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (44 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o stanju 
zaštite od požara na području Osječko-baranjske 

županije u 2015. godini i o stanju provedbe 
Provedbenog plana unaprjeđenja zaštite od 

požara za područje Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu 

 
Klasa: 214-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 54.) 
 
 
TOČKA 14. PRIJEDLOG SMJERNICA ZA ORGANIZACIJU I RAZVOJ SUSTAVA 

CIVILNE ZAŠTITE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 
RAZDOBLJE OD 2016. DO 2019. GODINE 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove. 
 
Smjernice je predložio Župan. 
 
Prijedlog Smjernica su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe i Komisija za 
lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Vlado Koren. 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Smjernica na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Smjernica jednoglasno prihvaćen (43 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

S M J E R N I C E 
 

za organizaciju i razvoj sustava civilne 
zaštite na području Osječko-baranjske županije 

za razdoblje od 2016. do 2019. godine 
 
Klasa: 810-01/16-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Smjernice se prilažu zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 55.) 
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TOČKA 15.a) INFORMACIJA O STANJU SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI 

b) PRIJEDLOG PLANA RAZVOJA SUSTAVA CIVILNE ZAŠTITE NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI 

 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za 
zajedničke poslove. 
 
Informaciju i Plan je predložio Župan. 
 
Materijal su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe, Komisija za financije i 
imovinsko-pravna pitanja i Komisija za lokalnu samoupravu. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ružica Slišković Bartoloti i Sanja Vargić. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Informaciju o stanju sustava civilne zaštite. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (45 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
stanju sustava civilne zaštite na području 

Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 
Klasa: 810-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 56.) 
 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana razvoja sustava civilne zaštite. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (45 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) P  L  A  N 
 

razvoja sustava civilne zaštite na 
području Osječko-baranjske županije 

u 2016. godini 
 
Klasa: 810-01/16-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 57.) 
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TOČKA 16. NACRT UGOVORA O OSNIVANJU I RADU ZAVODA ZA ZNANSTVENI I 
UMJETNIČKI RAD HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI U 
ĐAKOVU 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu. 
 
Župan je predložio Skupštini da razmotri podneseni Nacrt Ugovora te prihvati njime utvrđene obveze. 
 
Nacrt Ugovora 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. U raspravi sudjeluje Domagoj Hajduković. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
Predsjednik daje prijedlog za prihvaćanje obveza Županije utvrđenih Nacrtom Ugovora u smislu 
Zaključka Župana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (44 za), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Nacrta Ugovora 
o osnivanju i radu Zavoda za znanstveni i 

umjetnički rad Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Đakovu 

 
Klasa: 640-01/15-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-12 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 58.) 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG UGOVORA O SUFINANCIRANJU IZGRADNJE OBJEKTA 

CENTRA ZA ODGOJ, OBRAZOVANJE I REHABILITACIJU, OSIJEK 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Ugovora. 
 
Prijedlog Ugovora 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 o prihvaćanju  Prijedloga Ugovora 
na glasovanje. 
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Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (45 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga Ugovora 
o sufinanciranju izgradnje objekta 

Centra za odgoj, obrazovanje 
i rehabilitaciju, Osijek 

 
Klasa: 602-01/15-01/33 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 59.) 
 
 
TOČKA 18. PRIJEDLOG IZMJENA 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. 
 
Izmjene Plana je predložio Župan. 
 
Prijedlog Izmjena Plana 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. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Sanja Rogoz-Šola i Goran Ivanović. 
 
Predsjednik daje Prijedlog Izmjena Plana na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Izmjena Plana jednoglasno prihvaćen (45 za), te 
je Skupština Županije donijela 
 

IZMJENE PLANA 
 

rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne 
imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u 

školstvu Osječko-baranjske županije u 2016. godini 
 
Klasa: 602-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Izmjene Plana prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 60.) 
 
 
TOČKA 19. IZVJEŠĆE O RADU I IZVRŠENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG 

PLANA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski 
savjet mladih Osječko-baranjske županije. 
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Izvješće su razmatrali: 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. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Jurica Žanić, Mislav Ćurić i Donna 
Šimatić. 
 
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (42 za, 
2 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu i 
izvršenju Programa rada i Financijskog plana 

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu 

 
Klasa: 021-04/16-25/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 61.) 
 
 
TOČKA 20. IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA 
   a) IZVJEŠĆE O PROVJERI FORMALNIH UVJETA PRIJAVLJENIH 

KANDIDATA ZA IZBOR ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE I NJIHOVIH ZAMJENIKA 

   b) DONOŠENJE RJEŠENJA O IZBORU ČLANOVA ŽUPANIJSKOG SAVJETA 
MLADIH I NJIHOVIH ZAMJENIKA 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu. 
 
Županijski savjet mladih ima 13 članova, koji imaju svoje zamjenike. Članove Županijskog savjeta 
mladih i njihove zamjenike bira Županijska skupština tajnim glasovanjem, na temelju pisanih i 
obrazloženih kandidatura, dostavljenih po objavi javnoga poziva. 
 
Postupak izbora Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije za sljedeće mandatno 
razdoblje započeo je objavom javnoga poziva 11. prosinca 2015. godine. Komisija za izbor i 
imenovanja provela je provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata u zakonskom roku od 15 dana 
od isteka roka za podnošenje prijava, te 14. siječnja 2016. godine sastavila Izvješće o tome i utvrdila 
popis važećih kandidatura. Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura objavljeno 
je 15. siječnja 2016. godine na internetskim stranicama Županije i dostavljeno Županijskoj skupštini. 
 
Županijska skupština na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura raspravlja izvješće o 
provjeri formalnih uvjeta i s popisa važećih kandidatura tajnim glasovanjem bira članove Županijskog 
savjeta mladih i njihove zamjenike. 
 
Predsjednik otvara raspravu o podnesenom Izvješću. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje na glasovanje Izvješće o provjeri formalnih uvjeta 
prijavljenih kandidata za izbor članova Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske županije i 
njihovih zamjenika s popisom 16 važećih kandidatura. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (46 za), te da su kandidati 
za članove Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike navedeni u Popisu koji je utvrdila Komisija za 
izbor i imenovanja, te je Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Izvješća o provjeri formalnih 
uvjeta prijavljenih kandidata za izbor članova 

Županijskog savjeta mladih Osječko-baranjske 
županije i njihovih zamjenika 

 
Klasa: 021-04/15-22/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-27 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 62.) 
 
 
Predsjednik napominje da će se tajno glasovanje za članove Županijskog savjeta mladih provesti 
sukladno članku 10. stavcima 7., 8. i 9. Zakona o savjetima mladih te odgovarajućom primjenom 
članka 16. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Tajnim glasovanjem ravna, rezultate utvrđuje i objavljuje predsjednik Skupštine uz pomoć dva vijećnika 
koje izabere Skupština, vodeći računa o stranačkoj strukturi Skupštine. 
 
Predsjednik predlaže da mu u provođenju tajnog glasovanja pomažu potpredsjednici Boris Antunović i 
Goran Ivanović. 
 
Predsjednik pita ima li drugih prijedloga. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik daje na glasovanje prijedlog da mu u provođenju 
tajnog glasovanja pomažu potpredsjednici Boris Antunović i Goran Ivanović. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog prihvaćen (46 za), te su potpredsjednici Boris 
Antunović i Goran Ivanović izabrani kao pomoć predsjedniku u provedbi tajnog glasovanja. 
 
Predsjednik napominje da će svaki vijećnik dobiti glasački listić na kojem su kandidati navedeni 
abecednim redom. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja ispred imena 13 kandidata, uz 
koje su imena njihovih zamjenika, od ukupno 16 kandidata navedenih na listiću, čije su kandidature 
utvrđene važećima. 
 
Sukladno članku 16. stavku 4., nevažećim se smatraju nepopunjeni glasački listići, glasački listići na 
kojima je zaokruženo više od 13 brojeva, kao i glasački listići iz kojih se na siguran i nedvojben način 
ne može utvrditi za koje je kandidate vijećnik glasovao. 
 
Predsjednik poziva vijećnike da pristupe i preuzmu glasačke listiće te obave glasovanje. 
 
Potom predsjednik i potpredsjednici predaju vijećnicima glasačke listiće uz istodobno bilježenje u popisu 
vijećnika da je listić predan, iskorištene glasačke listiće vijećnici stavljaju u glasačku kutiju. 
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Nakon obavljenog glasovanja, rezultat glasovanja utvrđuje predsjednik Skupštine uz pomoć dva 
potpredsjednika prebrojavanjem glasova u dvorani u kojoj se održava sjednica, koje zatim objavljuje 
predsjednik Skupštine. 
 
Slijedom provedenog glasovanja predsjednik utvrđuje sljedeće rezultate: 
 
1. Od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine glasačke listiće je preuzelo 45 vijećnika. 
 
2. Prema broju glasačkih listića utvrđeno je da je glasovalo 45 vijećnika. 
 
a) Nevažeći glasački listić bio je 1. 
 
b) Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da su kandidati/kandidatkinje za članove 

Županijskog savjeta mladih i njihove zamjenike dobili sljedeći broj glasova: 
 

 1. Kandidat Alen Dado 
Zamjenik Jakov Bilić   31 glas, 

 
 2. Kandidatkinja Ivona Bačani 

Zamjenica Sara Miljatović   30 glasova, 
 

 3. Kandidatkinja Valentina Sabljak 
Zamjenica Tamara Farkaš   29 glasova, 

 
 4. Kandidatkinja Marija Maceković 

Zamjenik Marko Maceković  28 glasova, 
 

 5. Kandidatkinja Matea Rešetar 
Zamjenik Zdravko Vulin   28 glasova, 

 
 6. Kandidat Josip Runtić 

Zamjenica Marija Ileš   28 glasova, 
 

 7. Kandidat Toni Grcić 
Zamjenica Karolina Kaser   27 glasova, 

 
 8. Kandidatkinja Lea Kozina 

Zamjenik Filip Novoselnik   27 glasova, 
 

 9. Kandidat Ante Maras 
Zamjenik Danijel Rakić   27 glasova, 

 
10. Kandidat Borna Morović 

Zamjenik Davor Jožić   27 glasova, 
 

11. Kandidat Matej Petko 
Zamjenik Tomislav Tomas   27 glasova, 

 
12. Kandidatkinja Donna Šimatić 

Zamjenica Ana Marija Knez  27 glasova, 
 

13. Kandidatkinja Vedrana Sabljo 
Zamjenik Matias Knežević   24 glasa, 

 
14. Kandidat Marko Perković 

Zamjenik Josip Bijelić   19 glasova, 
 

15. Kandidatkinja Klementina Batinić 
Zamjenik Hinko Horvatić   17 glasova i 
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16. Kandidat Bojan Amanović 
Zamjenik Tomislav Livaja   15 glasova. 

 
3. Budući da se izabranima smatraju kandidati s najvećim brojem glasova, u Županijski savjet 

mladih Osječko-baranjske županije izabrani su: 
 

 1. Ivona Bačani, za članicu 
 Sara Miljatović, za zamjenicu članice 
 

 2. Alen Dado, za člana 
 Jakov Bilić, za zamjenika člana 
 

 3. Toni Grcić, za člana 
 Karolina Kaser, za zamjenicu člana 
 

 4. Lea Kozina, za članicu 
 Filip Novoselnik, za zamjenika članice 
 

 5. Marija Maceković, za članicu 
 Marko Maceković, za zamjenika članice 
 

 6. Ante Maras, za člana 
 Danijel Rakić, za zamjenika člana 
 

 7. Borna Morović, za člana 
Davor Jožić, za zamjenika člana 

 
 8. Matej Petko, za člana 

 Tomislav Tomas, za zamjenika člana 
 

 9. Matea Rešetar, za članicu 
 Zdravko Vulin, za zamjenika članice 
 

10. Josip Runtić, za člana 
 Marija Ileš, za zamjenicu člana 
 

11. Valentina Sabljak, za članicu 
 Tamara Farkaš, za zamjenicu članice 
 

12. Vedrana Sabljo, za članicu 
 Matias Knežević, za zamjenika članice 
 

13. Donna Šimatić, za članicu 
 Ana Marija Knez, za zamjenicu članice. 
 
 
Prema rezultatima izbora, predsjednik konstatira da je Skupština Osječko-baranjske županije donijela  
 
b)  R J E Š E N J E 
 

o izboru članova Županijskog 
savjeta mladih Osječko-baranjske 

županije i njihovih zamjenika 
 
Klasa: 021-04/15-22/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-29 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 63.) 
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Predsjednik čestita izabranima. 
 
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 21. IZVJEŠĆE O RADU POVJERENSTVA ZA ZAŠTITU PRAVA PACIJENATA 

NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo 
za zaštitu prava pacijenata na području Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za zaštitu sloboda i prava građana, 
Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Savjet za zdravlje. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (39), te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o radu 
Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području 

Osječko-baranjske županije u 2015. godini 
 
Klasa: 500-01/16-01/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 64.) 
 
 
TOČKA 22. IZVJEŠĆE O RADU MRTVOZORNIČKE SLUŽBE I OBAVLJENIM 

OBDUKCIJAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 
2015. GODINI 

 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Povjerenstvo 
za nadzor nad radom mrtvozornika na području Osječko-baranjske županije. 
 
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja i Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije 
sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (39 za), te je Skupština 
Županije donijela 
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Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Izvješća o 
radu mrtvozorničke službe i obavljenim 

obdukcijama u 2015. godini 
 
Klasa: 500-01/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 65.) 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU 

ZDRAVLJA BELI MANASTIR ZA IZGRADNJU ZGRADE FIZIKALNE 
MEDICINE I REHABILITACIJE SA SPECIJALISTIČKIM ORDINACIJAMA 

 
Predsjedatelj 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 Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Odbor za zdravstvo 
i socijalnu skrb. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (39 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o davanju suglasnosti 
Domu zdravlja Beli Manastir za 

izgradnju zgrade fizikalne medicine 
i rehabilitacije sa specijalističkim 

ordinacijama 
 
Klasa: 510-03/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 66.) 
 
 
TOČKA 24. PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU PRETHODNE SUGLASNOSTI NA 

ODLUKU O IZMJENAMA I DOPUNI STATUTA MUZEJA LIKOVNIH 
UMJETNOSTI, OSIJEK 

 
Predsjedatelj 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. 
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Prijedlog Zaključka su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Komisija 
za javne službe i Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (39 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č AK 
 

o davanju prethodne suglasnosti na 
Odluku o izmjenama i dopuni Statuta 

Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 
 
Klasa: 024-04/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 67.) 
 
 
TOČKA 25. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 

    a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
STUDENOGA DO 30. STUDENOGA 2015. GODINE 

    b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. 
PROSINCA DO 31. PROSINCA 2015. GODINE 

 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava i izjašnjava zajedno o obje informacije. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici informacije primili uz poziv za sjednicu, a pripremljene su u 
Upravnom odjelu za javne financije. 
 
Informacije je predložio Župan. 
 
Informacije je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015. godinu za razdoblje od 1. 
studenoga do 30. studenoga i od 1. prosinca do 31. prosinca 2015. godine. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (25 za, 4 
protiv, 7 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela 
 
a)  Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu za razdoblje 

od 1. studenoga do 30. studenoga 2015. godine 
 
Klasa: 400-06/15-01/16 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 68.) 
 
 
b) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja Informacije o 
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti 

"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2015. godinu za razdoblje 

od 1. prosinca do 31. prosinca 2015. godine 
 
Klasa: 400-06/16-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 69.) 
 
 
TOČKA 26.a) ZAHTJEV ZA OČITOVANJEM O PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINE U 

K.O. OSIJEK KAO KULTURNOG DOBRA 
b) ZAHTJEV HYPO ALPE-ADRIA-BANK D.D. ZA OČITOVANJEM O 

PRAVU PRVOKUPA NEKRETNINE U K.O. OSIJEK KAO KULTURNOG 
DOBRA 

 
Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o obje podtočke, a izjašnjava odvojeno. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen. 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u 
Upravnom odjelu za upravne i pravne poslove. 
 
Zaključke povodom razmatranja zahtjeva je predložio Župan. 
 
Materijale su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za 
financije i imovinsko-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva 
za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Osijek kao kulturnog dobra na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (39 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
a) Z A K L J U Č A K 
 

povodom razmatranja zahtjeva 
za očitovanjem o pravu prvokupa 

nekretnine u k.o. Osijek kao 
kulturnog dobra 

 
Klasa: 947-01/15-01/53 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 70.) 
 
 
Predsjedatelj daje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. na 
glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (40 za), te je 
Skupština Županije donijela 
 
b) Z A K L J U Č A K 

 
povodom razmatranja zahtjeva 
Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. za 
očitovanjem o pravu prvokupa 

nekretnine u k.o. Osijek 
kao kulturnog dobra 

 
Klasa: 947-01/16-01/3 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 71.) 
 
 
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 27. PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANOVA MUZEJSKOG 

VIJEĆA MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici Prijedlog Rješenja primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u 
Tajništvu Županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja utvrdila je Prijedlog Rješenja o imenovanju članova Muzejskog vijeća 
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Rješenja na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Rješenja prihvaćen većinom glasova (33 za, 4 
protiv, 2 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 



 34

R J E Š E N J E 
 

o imenovanju članova Muzejskog vijeća 
Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek 

 
Klasa: 024-04/16-03/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-3 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 72.) 
 
 
 
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,51 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/16-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 Antun Kapraljević 
 
 
 Predsjedatelji: 
 
 dr.sc. Boris Antunović 
 potpredsjednik 
 
 
 Goran Ivanović 
 potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Sanja Rogoz-Šola 
 
 Stjepan Sokol 
 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 203,28 minuta. Videozapis 
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/161438236. 
 
 
Zapisniku 19. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


