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ZAPISNIK
20. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 24. svibnja 2016. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednicu otvara Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine u 9,02 sati.
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu:
1. Jovo Šijan i
2. Ivica Tomašičević.
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 Jovo Šijan
i Ivica Tomašičević.
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da su sjednici nazočna
44 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. dr.sc.
Borko Baraban, 3. Milan Blagojević, 4. Vladimir Cindrić, 5. Ivica Čeme, 6. Stjepan Čuraj, 7. Krešimir
Ćosić, 8. mr.sc. Mato Dunković, 9. Marijan Džanko, 10. Borivoj Eklemović, 11. Željko Franjić, 12.
Domagoj Hajduković, 13. Srđan Igali, 14. Goran Ilić, 15. Goran Ivanović, 16. Antun Kapraljević, 17.
Marijana Kopljar, 18. Vlado Koren, 19. Željko Kovačević, 20. Ivana Kovačević-Ivanišić, 21. Ante
Kristić, 22. Stjepan Krznarić, 23. Dražen Kušić, 24. Nikola Lelas, 25. Boris Ljubojević, 26. mr.sc. Igor
Medić, 27. Dominik Mihaljević, 28. Frida Mikić, 29. mr.sc. Mladen Mikolčević, 30. Davor Mikulić, 31.
Hrvoje Pavković, 32. Mladen Peradić, 33. Gordana Puđa, 34. Goran Ranogajec, 35. Sanja Rogoz-Šola,
36. Vinko Ručević, 37. Stjepan Sokol, 38. Jovo Šijan, 39. Ivica Tomašičević, 40. Stjepan Viduka, 41.
Mirta Vlahović, 42. Ivan Zadravec, 43. Jurica Žanić i 44. Zdravko Živković.
Sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. Ivan Anušić, 2. Valentina Avdičević, 3. Davorin Bubalović, 4. Mislav
Ćurić, 5. Zvonko Ibriks, 6. mr.sc. Dalibor Kraljik, 7. Ante Raspudić, 8. Nevenka Redžep, 9. Sanja Vargić,
10. Antun Vuković i 11. Leon Žulj.
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici: 1. Mislav Ćurić i 2. Zvonko Ibriks.
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. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća
slovačke nacionalne manjine, 6. Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske 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. Snježana Staščik, pročelnica Upravnog odjela za
prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 15. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne
i pravne poslove, 16. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj,
17. Marinko Bašurić, viši savjetnik u Službi za javnu nabavu, 18. Saša Forgić, pomoćnik tajnika
Županije, 19. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 20. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu
Županije, 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
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tajnika Županije, 24. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 25. Svjetlana Rauš,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 26. Ružica
Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 27. Suzana Tretinjak,
voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 28. Snježana Vidranski-Škorić,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 29. Boris Banjan, zapovjednik vatrogasnih
postrojbi Vatrogasne zajednice Osječko-baranjske županije, 30. Željko Bugarić, predstojnik Hrvatskog
zavoda za zapošljavanje Regionalnog ureda Osijek, 31. Leonilda Conti, ravnateljica Muzeja likovnih
umjetnosti Osijek, 32. Denis Ćosić, Hrvatski Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske
županije, 33. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za ceste Osječko-baranjske županije, 34. Ivo Grgić,
tajnik Zajednice tehničke kulture Osječko-baranjske županije, 35. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za
prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 36. Dubravko Ižaković, tajnik Športske zajednice
Osječko-baranjske županije, 37. Marija Kribl, voditeljica Centra za zdravstvenu zaštitu mentalnog
zdravlja, prevencije i izvanbolničkog liječenja Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije,
38. Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije, 39. Nikica Mužević, predsjednik Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije, 40. Zlatko Pandžić, ravnatelj Zavoda za javno zdravstvo Osječko-baranjske
županije, 41. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske županije, 42.
Gordana Stojanović, Regionalna razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o. Osijek, 43. Donna
Šimatić, predsjednica Županijskog savjeta mladih, 44. Božidar Šnajder, intendant Hrvatskog narodnog
kazališta u Osijeku, 45. Darko Takač, zamjenik načelnika Policijske uprave osječko-baranjske, 46.
mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 47. Ivica Završki, predsjednik
Kazališnog vijeća Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, 48. Hrvoje Puljić, viši savjetnik u
Upravnom odjelu za javne financije, 49. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 50. 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.
Prije nastavka sjednice predsjednik obavještava vijećnike da je Odbor za priznanja Osječko-baranjske
županije nakon provedenog postupka donio odluke o dodjeli "Povelje lokalne samouprave" Osječkobaranjske županije i "Zelene povelje Osječko-baranjske županije".
Naime, prema članku 41. stavak 1. Odluke o priznanjima Osječko-baranjske županije, odluku o dodjeli
priznanja Županije donosi Odbor za priznanja, a odluke Odbora o dodjeli priznanja svečano se proglašuju
na zasjedanju Skupštine Županije. Budući da se Povelja lokalne samouprave uručuje prigodno na dan
konstituiranja prve Skupštine Županije 15. travnja, a Zelena povelja prigodom Dana planeta Zemlje 22.
travnja, povelje su uručene, a odluke o dodjeli objavljene.
"Povelja lokalne samouprave", javno priznanje za doprinos promicanju ideje i prakse lokalne
samouprave na području Osječko-baranjske županije, dodijeljena je:
Općini Bizovac
za oblikovanje i primjenu sustava upravljanja funkcioniranjem i razvojem lokalne zajednice
prema europskim demokratskim standardima lokalne samouprave i polučene rezultate u
stvaranju povoljnih uvjeta razvitka društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od važnosti za
područje Općine, podizanju razine standarda življenja i djelovanja te zadovoljavanju lokalnih
potreba stanovnika na području Općine.
"Zelena povelja Osječko-baranjske županije", javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te
osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području
Osječko-baranjske županije, dodijeljena je:
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Osnovnoj školi Matije Petra Katančića, Valpovo
za dosege u oblikovanju i provedbi programa osvješćivanja mladih o nužnosti očuvanja
ekološkog sklada, racionalnog korištenja prirode i njezinih dobara, očuvanja i obnavljanja
estetskih vrijednosti krajolika te uređenja i obnavljanja okoliša kao preduvjeta zdravog i
održivog razvoja;
Udruzi za rad s mladima "Breza", Osijek
za doprinos izgradnji ekološki osviještenog odnosa mladih prema globalnim pitanjima razvoja
suvremene civilizacije i njihovom osposobljavanju za aktivno djelovanje u procesu
oblikovanja održivog razvojnog koncepta lokalnih zajednica.
Predsjednik čestita dobitnicima.
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.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o
predloženom dnevnom redu.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (1 suzdržan) utvrđen
sljedeći

DNEVNI RED

1.
2.
3.
4.
5.
6.a)
b)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
a)

Usvajanje zapisnika 19. sjednice Skupštine Županije
Pitanja i prijedlozi vijećnika
Informacija o stanju sigurnosti na području Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe droga na području Osječkobaranjske županije u 2015. godini
Izvješće o nezaposlenosti i zapošljavanju u 2015. godini na području Osječko-baranjske županije
Informacija o provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma za razdoblje 2013. - 2020.
na području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Akcijskog plana za uključivanje Roma na području Osječko-baranjske županije u
2016. godini
Informacija o donošenju Odluke o obustavi sanacije Opće bolnice Našice
Prijedlog Odluke o II. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Osječko-baranjske županije
Prijedlog Odluke o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih lovišta na području
Osječko-baranjske županije
Prijedlog Dopuna Programa unaprjeđenja lovstva na području Osječko-baranjske županije u
razdoblju 2016. - 2020. godina
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopunama Odluke o potporama za unaprjeđenje lovstva na
području Osječko-baranjske županije
Prijedlog Rješenja o davanju u zakup zajedničkog lovišta broj XIV/159 - "Zmajevac"
Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Izvješća o izvršenju programa javnih potreba na području Osječko-baranjske županije za 2015.
godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
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b)
c)
d)
e)
f)
16.
17.
18.
a)
b)
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.a)

b)

32.a)
b)
33.
34.

Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne skrbi na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi na području Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku
za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa i Financijsko izvješće Muzeja likovnih umjetnosti, Osijek za
2015. godinu
Izvješća o radu Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Izvješće o radu i poslovanju Regionalne razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o. za
međunarodnu i regionalnu suradnju za 2015. godinu
Izvješće o radu i poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Izvješće o poslovanju i radu Zavoda za informatiku Osijek za 2015. godinu
Izvješće o ostvarenju Programa rada i Financijskog plana Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Izvješće o radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa Društva Crvenog križa Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Izvješće o izvršenju Programa financiranja programskih aktivnosti udruga od interesa za
Osječko-baranjsku županiju u 2015. godini
Prijedlog Izmjene Programa javnih potreba u zdravstvu na području Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu sredstava
zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2016. godini
Prijedlog Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Prijedlog Odluke o visini iznosa za troškove ogrjeva korisnicima koji se griju na drva na
području Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Prijedlog Odluke o izmjenama Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
decentraliziranih funkcija osnovnog školstva na području Osječko-baranjske županije u 2016.
godini
Prijedlog Odluke o izmjenama 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
Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja
školskih objekata u Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini
Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih Osječkobaranjske županije za 2016. godinu
Prijedlog Programa javnih potreba za obavljanje redovite djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja, stanice Osijek za 2016. godinu
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35.

36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
a)

b)

43.a)
b)
c)

Prijedlog Zaključka o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske županije u projektu
"Upravljanje kriznim situacijama s ciljem očuvanja i zaštite okoliša u pograničnom području CIDER"
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Ekonomskoj školi "Braća Radić", Đakovo za
stjecanje prava vlasništva nad darovanom nekretninom
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti za višegodišnje financiranje projekta "Izgradnja i
opremanje zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije sa specijalističkim ordinacijama" u Belom
Manastiru
Prijedlog Zaključka o davanju suglasnosti Domu zdravlja Našice za izgradnju zgrade
ambulante u Donjoj Motičini
Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
Prijedlog Odluke o promjeni naziva i djelatnosti Škole za osposobljavanje i obrazovanje
"Vinko Bek", Osijek
Izvješće o javnoj nabavi Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Informacije o korištenju sredstava proračunske zalihe
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja 2016.
godine
Informacija o korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za razdoblje od 1. veljače do 29. veljače 2016.
godine
Zahtjev TISKA d.o.o., Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Našice kao
kulturnog dobra
Zahtjev DUGE OSIJEK d.o.o. za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao
kulturnog dobra
Zahtjev NEXE GRUPE d.d., Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o.
Feričanci kao kulturnog dobra

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

USVAJANJE ZAPISNIKA 19. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 19. sjednice Skupštine
Županije.
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje tekst zapisnika 19. sjednice na glasovanje, te
nakon izjašnjavanja vijećnika konstatira da je zapisnik 19. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi
jednoglasno.
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 19. sjednice Sanju Rogoz-Šola i Stjepana Sokola da poslije
sjednice potpišu zapisnik.
TOČKA 2.

PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA

Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu,
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8.
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti
Skupštine.
Stjepan Čuraj napominje da je na prošloj sjednici Skupštine predložio Županu da organizira sastanak
vezano za problematiku zatvaranja poštanskih ureda u općinama te ga zanima što je poduzeto po tom
pitanju. Nadalje, u svezi s prihodom u iznosu od 80 milijuna kuna dobivenim nakon sudskog spora traži
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pisani odgovor na što je taj novac utrošen. Potom pita što je s njegovim prijedlogom vezanim za projekt
izgradnje termoelektrane u Osijeku, kao i izgradnje auto ceste kroz Baranju.
Ivica Čeme postavlja pitanje Županu zašto nije odgovorio na zamolbu Radio Našica kojom su zatražena
sredstva za nabavku opreme, kada će odlučivati o tome te predlaže da se Radio Našicama dodijeli iznos
od 40.000,00 kuna za nabavku opreme. Nadalje, napominje da je Dobrovoljno vatrogasno društvo Zoljan
obilježilo 70. obljetnicu postojanja i rada te pita zašto Županija nije sudjelovala u pokriću troškova
obilježavanja obljetnice te predlaže da se za tu namjenu izdvoji iznos od 10.000,00 kuna.
Vlado Koren postavlja pitanje postoji li mogućnost da se Županija uključi u financiranje projektne
dokumentacije i nastavka izgradnje vodoopskrbe Općine Levanjska Varoš.
Domagoj Hajduković napominje da je Vlada Republike Hrvatske odobrila 2.300 produljenja starih
radnih dozvola za strance i 800 novih dozvola samo u ovoj godini tj. 3100 radnih dozvola za strance
posebno u turizmu i trgovini. Drži da je ovo direktan udar na mnoge naše sugrađane posebno Slavonce
i Baranjce koji svoju egzistenciju nalaze u sezonskim radovima na moru. Moli Župana da u ime svih
izrazi protest prema ovakvim mjerama Vlade.
Predsjednik napominje da je sjednici pristupio vijećnik Zvonko Ibriks.
Vinko Ručević u svezi dostavljenog odgovora na svoje pitanje s prethodne sjednice Skupštine vezano
uz projekt Wine Tour pita koji su rezultati ostvareni na terenu u odnosu na planirano odnosno zašto nisu
do sada svi muzeji, vinoteke i kušaonice u funkciji te tko naplaćuje, postoji li cjenik, radno vrijeme itd.
Nadalje, pita do kuda se stiglo s projektom izgradnje Centra za autizam te što je s promjenom lokacije.
Nikola Lelas postavlja pitanje raspolaže li Županija podacima koliko će obiteljskih gospodarstava s
područja naše Županije biti oštećeno s obzirom da je Europska komisija odbila natječaj za mjere
Programa ruralnog razvoja, te koje će posljedice imati naša Županija.
Goran Ilić traži podatke za područje Osječko-baranjske županije vezano za natalitet te koliko je mladih
ljudi, odnosno obitelji otišlo u inozemstvo i eventualno se vratilo te da se o tim podacima izvijesti
Skupštinu kako bi se predložile mjere.
Boris Ljubojević predlaže da Županija oslobodi mlade obitelji s više djece plaćanja poreza na cestovna
motorna vozila.
Mladen Mikolčević podržava prijedlog da se prikupe podaci te da Skupština raspravi o pitanju o kojem je
govorio vijećnik Ilić.
Gordana Puđa postavlja pitanje u kakvom su stanju povrtlarske, voćarske, vinogradarske i industrijske
biljke oštećene uslijed niskih temperature zraka i mraza zabilježene na području naše Županije krajem
travnja ove godine.
Ante Kristić postavlja pitanje koliko je do sada povučeno sredstava iz europskih fondova za područje
Osječko-baranjske županije i koliko je odobreno projekata.
Frida Mikić napominje da je Županija ove godine objavila javni natječaj za kreditiranje poduzetnika i to iz
projekta Kreditiranje obrtnih sredstava te ju zanima kakav je interes poduzetnika za ovu kreditnu liniju.
Jurica Žanić, vezano za mogućnost financiranja izgradnje sustava navodnjavanja iz Europskog
poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj iz mjere 4.3. Korištenje voda u poljoprivredi napominje da je
Županija ishodila građevinsku dozvolu za Sustav navodnjavanja Mala šuma - Veliki vrt na području
Općine Ernestinovo te da dozvola ističe u srpnju 2016. godine bez mogućnosti produljenja. Budući da
natječaj za ovu mjeru još uvijek nije raspisan zanima ga što Županija planira poduzeti vezano za ovaj
problem.
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Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić.
Sjednici je pristupio vijećnik Mislav Ćurić.
TOČKA 3.

INFORMACIJA O STANJU SIGURNOSTI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI

Predsjednik napominje da su vijećnici Informaciju primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Policijska
uprava osječko-baranjska Ministarstva unutarnjih poslova Republike Hrvatske.
Informaciju su razmatrali: Župan, Vijeće za prevenciju kriminaliteta, Stožer zaštite i spašavanja,
Komisija za javne službe i Savjet za sigurnost prometa na cestama.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Igor Medić, Vinko Ručević, Goran Ivanović, Domagoj
Hajduković, Goran Ilić, Nikola Lelas i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da Informacija nije prihvaćena (25 protiv, 12 suzdržanih).
Potom predsjednik određuje stanku od 30 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se s radom.
TOČKA 4.

IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE SUZBIJANJA
ZLOUPORABE DROGA 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 zdravstvo i socijalnu skrb.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja i Vijeće za prevenciju
kriminaliteta.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (32 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o provedbi
Nacionalne strategije suzbijanja zlouporabe
droga na području Osječko-baranjske županije
u 2015. godini
Klasa: 501-09/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
TOČKA 5.

IZVJEŠĆE O NEZAPOSLENOSTI I ZAPOŠLJAVANJU U 2015. GODINI NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatski
zavod za zapošljavanje Regionalni ured Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja 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: Vlado Koren, Goran Ivanović, Antun Kapraljević,
Nikola Lelas i Željko Franjić.
Predsjednik daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (31 za, 6 suzdržanih),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
nezaposlenosti i zapošljavanju u 2015. godini
na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 101-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
Sjednicom dalje predsjeda Boris Antunović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 6.a)

b)

INFORMACIJA O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE ZA
UKLJUČIVANJE ROMA ZA RAZDOBLJE 2013. - 2020. NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
PRIJEDLOG AKCIJSKOG PLANA ZA UKLJUČIVANJE ROMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ga Upravni
odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode, Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu, Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu skrb, Upravni odjel za javne financije, Hrvatski zavod za
zapošljavanje Regionalni ured Osijek i Tajništvo Županije.
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Informaciju i Akcijski plan je predložio Župan.
Informaciju i Prijedlog Akcijskog plana su razmatrali Odbor za zaštitu sloboda i prava građana, Odbor za
prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Informaciju na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija jednoglasno prihvaćena (36 za), te je
Skupština Županije donijela
a)
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
provedbi Nacionalne strategije za uključivanje
Roma za razdoblje 2013. - 2020. na
području Osječko-baranjske županije
Klasa: 016-01/15-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-16-8
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)

Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Akcijskog plana.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Akcijskog plana jednoglasno prihvaćen (37 za),
te je Skupština Županije donijela
b)
AKCIJSKI PLAN
za uključivanje Roma
na području Osječko-baranjske
županije u 2016. godini
Klasa: 016-01/15-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-16-9
(Akcijski plan prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
TOČKA 7.

INFORMACIJA O DONOŠENJU ODLUKE O OBUSTAVI SANACIJE OPĆE
BOLNICE NAŠICE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Informaciju je predložio Župan.
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Informaciju su razmatrali Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme, Domagoj Hajduković i Vladimir
Šišljagić.
Predsjedatelj daje Informaciju uz ispravke navedene u Izvješću radnih tijela na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Informacija prihvaćena većinom glasova (25 za, 7
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Informacije o
donošenju Odluke o obustavi sanacije
Opće bolnice Našice
Klasa: 500-01/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
TOČKA 8.

PRIJEDLOG ODLUKE O II. IZMJENAMA I DOPUNAMA PROSTORNOG
PLANA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode i Javnoj ustanovi Zavod za prostorno
uređenje.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za
prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Nikola Lelas i Oliver Grigić.
Predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o II. Izmjenama i dopunama Prostornog
plana Osječko-baranjske županije
Klasa: 350-02/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-8
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)
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TOČKA 9.

PRIJEDLOG ODLUKE O ZAŠTITI IZVORIŠTA BILJE-KONKOLOŠ

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremilo ga je i
predložilo Povjerenstvo za usklađivanje Odluke o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ.
Prijedlog Odluke su razmatrali: Župan, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja,
Komisija za lokalnu samoupravu i Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša.
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 Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (31 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o zaštiti izvorišta Bilje-Konkološ
Klasa: 351-01/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-8
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
TOČKA 10.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O USTANOVLJENJU
ZAJEDNIČKIH LOVIŠTA 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 i Komisija
za gospodarska pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama Odluke o ustanovljenju zajedničkih
lovišta na području Osječko-baranjske županije
Klasa: 323-01/16-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 8.)
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TOČKA 11.

PRIJEDLOG DOPUNA 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.
Dopune Programa je predložio Župan.
Prijedlog Dopuna 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 Dopuna Programa na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Dopuna Programa jednoglasno prihvaćen (32
za), te je Skupština Županije donijela
DOPUNE PROGRAMA
unaprjeđenja lovstva na području
Osječko-baranjske županije u razdoblju
2016. - 2020. godina
Klasa: 323-01/16-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Dopune Programa prilažu se zapisniku i njegov su sastavni dio - prilog broj 9.)
TOČKA 12.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNAMA ODLUKE O
POTPORAMA ZA UNAPRJEĐENJE LOVSTVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE 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 (28 za), te je
Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o izmjeni i dopunama Odluke o potporama
za unaprjeđenje lovstva na području
Osječko-baranjske županije
Klasa: 323-01/16-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 10.)
TOČKA 13.

PRIJEDLOG RJEŠENJA O DAVANJU U ZAKUP ZAJEDNIČKOG LOVIŠTA
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 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 Rješenja na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Rješenja jednoglasno prihvaćen (34 za), te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o davanju u zakup zajedničkog lovišta
broj XIV/159 - "Zmajevac"
Klasa: 323-01/16-01/16
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 11.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 14.

PRIJEDLOG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 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.
Godišnji izvještaj je predložio Župan.
Prijedlog Godišnjeg izvještaja je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjednik poziva Snježanu Raguž, pročelnicu Upravnog odjela za javne financije, da uvodno
obrazloži podneseni prijedlog.
Potom Snježana Raguž obrazlaže podneseni prijedlog.
Predsjednik otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Godišnjeg izvještaja na glasovanje.
Predsjednik određuje stanku od 15 minuta.
Nakon stanke, nastavlja se s radom.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Godišnjeg izvještaja prihvaćen većinom glasova
(28 za, 6 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 400-06/16-01/5
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Godišnji izvještaj prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 12.)
Potom su se za riječ javili: Milan Blagojević, Vladimir Šišljagić i Antun Kapraljević.
Sjednicom dalje predsjeda Goran Ivanović, potpredsjednik Skupštine.
TOČKA 15.
a)

b)

c)
d)
e)
f)

IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
ZDRAVSTVU NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U
DJELATNOSTI SOCIJALNE SKRBI NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ŠKOLSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U KULTURI
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU
IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA JAVNIH POTREBA U TEHNIČKOJ
KULTURI NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU

Predsjedatelj predlaže da se vodi rasprava zajedno o svim izvješćima, a izjašnjava odvojeno.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje rečeni prijedlog.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici izvješća primili uz poziv za sjednicu, a pripremili su ih Upravni
odjel za zdravstvo i socijalnu skrb odnosno Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
Osječko-baranjske županije, te Športska zajednica Osječko-baranjske županije i Zajednica tehničke
kulture Osječko-baranjske županije.
Izvješća je predložio, odnosno razmatrao Župan, te 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih
potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 6
suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u zdravstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 510-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 13.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u djelatnosti socijalne
skrbi na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 550-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 14.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u školstvu uz ispravke
navedene u Izvješću radnih tijela.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

c)

povodom razmatranja Izvješća o
izvršenju Programa javnih potreba u školstvu
na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu
Klasa: 602-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 15.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u kulturi.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK

d)

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 612-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 16.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u sportu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
e)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u sportu
na području Osječko-baranjske županije
za 2015. godinu

Klasa: 620-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 17.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Izvješće o izvršenju Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
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ZAKLJUČAK

f)

povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa javnih potreba u tehničkoj kulturi na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 630-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 18.)
TOČKA 16.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
HRVATSKOG NARODNOG KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je intendant
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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 izvješća i stavove iz zaključaka radnih tijela na
glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su da su izvješća i stavovi prihvaćeni većinom glasova (27
za, 3 protiv), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa i Financijskog izvješća Hrvatskoga
narodnog kazališta u Osijeku za 2015. godinu
Klasa: 612-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 19.)
TOČKA 17.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA I FINANCIJSKO IZVJEŠĆE
MUZEJA LIKOVNIH UMJETNOSTI, OSIJEK ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Muzej
likovnih umjetnosti, Osijek.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i
Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
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Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje izvješća na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su izvješća jednoglasno prihvaćena (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa i Financijskog izvješća Muzeja likovnih
umjetnosti, Osijek u 2015. godini
Klasa: 612-05/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 20.)
TOČKA 18.
a)
b)

IZVJEŠĆA O RADU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2015. GODINI
IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2015. GODINI
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA UPRAVE
ZA CESTE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Uprava
za ceste Osječko-baranjske županije.
Izvješća su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće o radu i poslovanju Uprave za ceste
Osječko-baranjske županije u 2015. godini na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i
poslovanju Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije u 2015. godini
Klasa: 340-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 21.)
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog za davanje suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju
Financijskog plana Uprave za ceste Osječko-baranjske županije za 2015. godinu.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti na Godišnji
izvještaj o izvršenju Financijskog plana
Uprave za ceste Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Klasa: 340-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 22.)
TOČKA 19.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU REGIONALNE RAZVOJNE
AGENCIJE SLAVONIJE I BARANJE D.O.O. ZA MEĐUNARODNU I
REGIONALNU SURADNJU ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Regionalna
razvojna agencija Slavonije i Baranje d.o.o.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za gospodarska pitanja i Komisija za financije i imovinskopravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili uz materijal za sjednicu, odnosno u Izvješću podijeljenom prije
sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće jednoglasno prihvaćeno (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i
poslovanju Regionalne razvojne agencije
Slavonije i Baranje d.o.o. za međunarodnu
i regionalnu suradnju za 2015. godinu
Klasa: 024-02/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 23.)
TOČKA 20.

IZVJEŠĆE O RADU I POSLOVANJU JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA
UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Javna
ustanova Agencija za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske
županije.
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Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe, Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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 prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3 protiv), te
je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o radu i
poslovanju Javne ustanove Agencije za upravljanje
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 024-03/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 24.)
TOČKA 21.

IZVJEŠĆE O POSLOVANJU I RADU ZAVODA ZA INFORMATIKU OSIJEK
ZA 2015. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Zavod za
informatiku Osijek.
Izvješće su razmatrali: Župan, Komisija za javne službe i Komisija za financije i imovinsko-pravna
pitanja.
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 (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
poslovanju i radu Zavoda za informatiku
Osijek za 2015. godinu
Klasa: 650-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 25.)
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TOČKA 22.

IZVJEŠĆE O OSTVARENJU PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
VATROGASNE ZAJEDNICE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Vatrogasna
zajednica Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe i Komisija za
financije i imovinsko-pravna pitanja.
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 (30 za), te je Skupština
Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
ostvarenju Programa rada i Financijskog
plana Vatrogasne zajednice Osječkobaranjske županije za 2015. godinu
Klasa: 214-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 26.)
TOČKA 23.

IZVJEŠĆE O RADU I AKTIVNOSTIMA HRVATSKOG CRVENOG KRIŽA
DRUŠTVA CRVENOG KRIŽA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2015.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Izvješće primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Hrvatski
Crveni križ Društvo Crvenog križa Osječko-baranjske županije.
Izvješće su razmatrali: Župan, Stožer zaštite i spašavanja, Komisija za javne službe, Odbor za zdravstvo
i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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 (30 za), te je Skupština
Županije donijela
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ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o
radu i aktivnostima Hrvatskog Crvenog križa
Društva Crvenog križa Osječko-baranjske
županije za 2015. godinu
Klasa: 550-05/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 27.)
TOČKA 24.

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA FINANCIRANJA PROGRAMSKIH
AKTIVNOSTI UDRUGA OD INTERESA ZA OSJEČKO-BARANJSKU
ŽUPANIJU U 2015. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb i Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće su razmatrali Županijski savjet mladih, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o izvršenju
Programa financiranja programskih aktivnosti
udruga od interesa za Osječko-baranjsku
županiju u 2015. godini
Klasa: 402-01/16-01/15
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 28.)
TOČKA 25.

PRIJEDLOG IZMJENE PROGRAMA JAVNIH POTREBA U ZDRAVSTVU
NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Izmjenu Programa javnih potreba je predložio Župan.
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Prijedlog Izmjene Programa razmatrali su Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Izmjene Programa javnih
potreba u zdravstvu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Izmjene Programa prihvaćen većinom glasova
(27 za, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
IZMJENU PROGRAMA
javnih potreba u zdravstvu na području
Osječko-baranjske županije za 2016. godinu
Klasa: 510-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Izmjena Programa prilaže se zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 29.)
TOČKA 26.

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O
IZVRŠAVANJU PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016.
GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za javne financije.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija
za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o
izvršavanju Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu
Klasa: 400-06/16-01/6
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 30.)

23

TOČKA 27.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA, NAČINU
FINANCIRANJA
I
RASPOREDU
SREDSTAVA
ZDRAVSTVENIM
USTANOVAMA ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U
2016. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan. Prije sjednice je podijeljen Zaključak Župana o utvrđivanju amandmana na
Prijedlog Odluke.
Ministarstvo zdravlja dalo je suglasnost odnosno uvjetnu suglasnost na predloženi popis prioriteta za
raspored dodijeljenih sredstava između zdravstvenih ustanova na području Osječko-baranjske županije
u 2016. godini.
S tim u svezi Župan je utvrdio amandman na Prijedlog Odluke.
Prema članku 89. stavak 3. Poslovnika amandmani koje podnese predlagatelj postaju sastavnim dijelom
prijedloga akta i o njima se Skupština posebno ne izjašnjava.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja
i rasporedu sredstava zdravstvenim ustanovama
čiji je osnivač Osječko-baranjska županija
u 2016. godini
Klasa: 510-01/16-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 31.)
TOČKA 28.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA DOMOVA ZA STARIJE I NEMOĆNE OSOBE ČIJI JE
OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2016. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja domova za starije i nemoćne
osobe čiji je osnivač Osječko-baranjska
županija u 2016. godini
Klasa: 550-01/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 32.)
TOČKA 29.

PRIJEDLOG ODLUKE O KRITERIJIMA, MJERILIMA I NAČINU
FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA CENTARA
ZA SOCIJALNU SKRB NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
U 2016. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu
financiranja materijalnih i financijskih
rashoda centara za socijalnu skrb na području
Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Klasa: 550-01/16-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 33.)
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TOČKA 30.

PRIJEDLOG ODLUKE O VISINI IZNOSA ZA TROŠKOVE OGRJEVA
KORISNICIMA KOJI SE GRIJU NA DRVA 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 zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ODLUKU
o visini iznosa za troškove ogrjeva
korisnicima koji se griju na drva na području
Osječko-baranjske županije u 2016. godini
Klasa: 551-06/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 34.)
TOČKA 31.a)

b)

PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA OSNOVNOG ŠKOLSTVA NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U 2016. GODINI
PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O KRITERIJIMA,
MJERILIMA I NAČINU FINANCIRANJA DECENTRALIZIRANIH
FUNKCIJA SREDNJIH ŠKOLA I UČENIČKIH DOMOVA NA
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 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.
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 izmjenama Odluke o
kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

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

Klasa: 602-02/16-01/9
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 35.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Odluke o izmjenama 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 (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

ODLUKU
o izmjenama Odluke o kriterijima,
mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih
funkcija srednjih škola i učeničkih domova na
području Osječko-baranjske županije
u 2016. godini

Klasa: 602-03/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 36.)
TOČKA 32.a)

b)

PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA NABAVU PROIZVEDENE
DUGOTRAJNE
IMOVINE
I
DODATNA
ULAGANJA
NA
NEFINANCIJSKOJ IMOVINI U ŠKOLSTVU OSJEČKO-BARANJSKE
ŽUPANIJE U 2016. GODINI
PRIJEDLOG PLANA RASHODA ZA MATERIJAL, DIJELOVE I
USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA ŠKOLSKIH
OBJEKATA U OSJEČKO-BARANJSKOJ ŽUPANIJI U 2016. GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijale primili uz poziv za sjednicu, a pripremljeni su u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Planove je predložio Župan.
Prijedloge planova su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost je predlažući Skupštini donošenje Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu Osječkobaranjske županije u 2016. godini donio i Zaključak o utvrđivanju amandmana na Prijedlog ovoga Plana
koji se nalazi u Izvješću radnih tijela.
Predsjedatelj poziva Župana da se očituje o podnesenom amandmanu.
Župan Vladimir Šišljagić prihvaća podneseni amandman.
Predsjedatelj napominje da Župan kao predlagatelj Odluke prihvaća podneseni amandman Odbora, te on,
sukladno članku 89. stavak 3. Poslovnika postaje sastavnim dijelom Prijedloga Plana i o njemu se
Skupština posebno ne izjašnjava.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za nabavu
proizvedene dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u školstvu.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
a)

PLAN
rashoda za nabavu proizvedene
dugotrajne imovine i dodatna ulaganja na
nefinancijskoj imovini u školstvu
Osječko-baranjske županije u 2016. godini

Klasa: 602-01/16-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 37.)
Predsjedatelj daje na glasovanje Prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja školskih objekata.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Plana jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
b)

PLAN
rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg
i investicijskog održavanja školskih objekata u
Osječko-baranjskoj županiji u 2016. godini

Klasa: 602-01/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Plan se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 38.)
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TOČKA 33.

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA RADA I FINANCIJSKOG PLANA
ŽUPANIJSKOG SAVJETA MLADIH OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
ZA 2016. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a podnositelj je Županijski
savjet mladih Osječko-baranjske županije.
Izmjene i dopune Programa rada i Financijskog plana 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.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje prijedlog da Skupština odobri izmjene i dopune
Programa rada i Financijskog plana Županijskog savjeta mladih za 2016. godinu na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (29 za, 1 suzdržan),
te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izmjena i dopuna
Programa rada i Financijskog plana Županijskog
savjeta mladih Osječko-baranjske županije
za 2016. godinu
Klasa: 021-04/16-25/6
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 39.)
TOČKA 34.

PRIJEDLOG PROGRAMA JAVNIH POTREBA ZA OBAVLJANJE
REDOVITE DJELATNOSTI HRVATSKE GORSKE SLUŽBE SPAŠAVANJA,
STANICE OSIJEK ZA 2016. GODINU

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi
za zajedničke poslove.
Program je predložio Župan.
Prijedlog Programa su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja 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 (30 za), te je
Skupština Županije donijela
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PROGRAM
javnih potreba za obavljanje redovite
djelatnosti Hrvatske gorske službe
spašavanja, stanice Osijek za 2016. godinu
Klasa: 810-03/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-7
(Program se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 40.)

TOČKA 35.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O PRIHVAĆANJU PARTNERSTVA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE U PROJEKTU "UPRAVLJANJE KRIZNIM
SITUACIJAMA S CILJEM OČUVANJA I ZAŠTITE OKOLIŠA U
POGRANIČNOM PODRUČJU - CIDER"

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
zajedničke poslove.
Zaključak je predložio Župan.
Prijedlog Zaključka su razmatrali Stožer zaštite i spašavanja 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 Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o prihvaćanju partnerstva Osječko-baranjske
županije u projektu "Upravljanje kriznim
situacijama s ciljem očuvanja i zaštite okoliša
u pograničnom području - CIDER"
Klasa: 910-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 41.)
TOČKA 36.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI EKONOMSKOJ
ŠKOLI "BRAĆA RADIĆ", ĐAKOVO ZA STJECANJE PRAVA VLASNIŠTVA
NAD DAROVANOM NEKRETNINOM

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, 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 Prijedlog Zaključka na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Ekonomskoj školi
"Braća Radić", Đakovo za stjecanje prav
vlasništva nad darovanom nekretninom
Klasa: 943-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 42.)
TOČKA 37.

PRIJEDLOG
ZAKLJUČKA
O
DAVANJU
SUGLASNOSTI
ZA
VIŠEGODIŠNJE
FINANCIRANJE
PROJEKTA
"IZGRADNJA
I
OPREMANJE ZGRADE FIZIKALNE MEDICINE I REHABILITACIJE SA
SPECIJALISTIČKIM ORDINACIJAMA" U BELOM MANASTIRU

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 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja.
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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 (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti za višegodišnje
financiranje projekta "Izgradnja i opremanje
zgrade fizikalne medicine i rehabilitacije sa
specijalističkim ordinacijama" u Belom Manastiru
Klasa: 404-01/16-01/1
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 43.)
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TOČKA 38.

PRIJEDLOG ZAKLJUČKA O DAVANJU SUGLASNOSTI DOMU
ZDRAVLJA NAŠICE ZA IZGRADNJU ZGRADE AMBULANTE U DONJOJ
MOTIČINI

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 Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i
imovinsko-pravna pitanja
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
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 (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
o davanju suglasnosti Domu zdravlja Našice
za izgradnju zgrade ambulante u Donjoj Motičini
Klasa: 510-03/16-01/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 44.)
TOČKA 39.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROŠIRENJU DJELATNOSTI DOMA ZDRAVLJA
OSIJEK

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarnopravna 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 Odluke na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog Odluke jednoglasno prihvaćen (30 za), te je
Skupština Županije donijela
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ODLUKU
o proširenju djelatnosti Doma zdravlja Osijek
Klasa: 510-01/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-5
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 45.)
TOČKA 40.

PRIJEDLOG ODLUKE O PROMJENI NAZIVA I DJELATNOSTI ŠKOLE ZA
OSPOSOBLJAVANJE I OBRAZOVANJE "VINKO BEK", OSIJEK

Predsjedatelj napominje da su vijećnici Prijedlog Odluke primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u
Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu.
Odluku je predložio Župan.
Prijedlog Odluke je razmatrao Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Zaključak Odbora 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 (30 za), te je
Skupština Županije donijela
ODLUKU
o promjeni naziva i djelatnosti Škole za
osposobljavanje i obrazovanje "Vinko Bek", Osijek
Klasa: 602-03/15-01/80
Urbroj: 2158/1-01-01-16-13
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 46.)
TOČKA 41.

IZVJEŠĆE O JAVNOJ NABAVI OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2015.
GODINI

Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Službi za
javnu nabavu.
Izvješće je predložio Župan.
Izvješće je razmatrala Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja.
Zaključak Komisije vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice.
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Izvješće na glasovanje.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Izvješće prihvaćeno većinom glasova (27 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
ZAKLJUČAK
povodom razmatranja Izvješća o javnoj
nabavi Osječko-baranjske županije u 2015. godini
Klasa: 406-09/16-01/7
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 47.)

TOČKA 42.
a)

b)

INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
SIJEČNJA DO 31. SIJEČNJA 2016. GODINE
INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA
AKTIVNOSTI "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2016. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1.
VELJAČE DO 29. VELJAČE 2016. 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 (31 za).
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.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje na glasovanje informacije o korištenju sredstava
osiguranih na Aktivnosti "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske županije za 2016. godinu za
razdoblje od 1. siječnja do 31. siječnja i od 1. veljače do 29. veljače 2016. godine.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su informacije prihvaćene većinom glasova (28 za, 3
suzdržana), te je Skupština Županije donijela

34

ZAKLJUČAK

a)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu za razdoblje
od 1. siječnja do 31. siječnja 2016. godine
Klasa: 400-06/16-01/4
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 48.)
ZAKLJUČAK

b)

povodom razmatranja Informacije o
korištenju sredstava osiguranih na Aktivnosti
"Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske
županije za 2016. godinu za razdoblje
od 1. veljače do 29. veljače 2016. godine
Klasa: 400-06/16-01/3
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 49.)
Sjednicom dalje predsjeda Antun Kapraljević, predsjednik Skupštine.
TOČKA 43.a)

b)

c)

ZAHTJEV TISKA D.O.O., NAŠICE ZA OČITOVANJEM O PRAVU
PRVOKUPA NEKRETNINE U K.O. NAŠICE KAO KULTURNOG
DOBRA
ZAHTJEV DUGE OSIJEK D.O.O. ZA OČITOVANJEM O PRAVU
PRVOKUPA NEKRETNINA U K.O. OSIJEK KAO KULTURNOG
DOBRA
ZAHTJEV NEXE GRUPE D.D., NAŠICE ZA OČITOVANJEM O PRAVU
PRVOKUPA NEKRETNINE U K.O. FERIČANCI KAO KULTURNOG
DOBRA

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 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.
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Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Ivica Čeme i Antun Kapraljević.
Predsjednik daje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva TISKA d.o.o. Našice za
očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Našice kao kulturnog dobra na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (24 za, 3
protiv, 3 suzdržana), te je Skupština Županije donijela
a)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
TISKA d.o.o., Našice za očitovanjem
o pravu prvokupa nekretnine
u k.o. Našice kao kulturnog dobra

Klasa: 947-01/16-01/8
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 50.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva DUGE OSIJEK d.o.o.
za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnina u k.o. Osijek kao kulturnog dobra.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (29 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
b)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
DUGE OSIJEK d.o.o. za očitovanjem
o pravu prvokupa nekretnina
u k.o. Osijek kao kulturnog dobra

Klasa: 944-03/16-01/13
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 51.)
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka povodom razmatranja zahtjeva NEXE GRUPE d.d.,
Našice za očitovanjem o pravu prvokupa nekretnine u k.o. Feričanci kao kulturnog dobra.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka prihvaćen većinom glasova (28 za, 4
suzdržana), te je Skupština Županije donijela
c)

ZAKLJUČAK
povodom razmatranja zahtjeva
NEXE GRUPE d.d., Našice za očitovanjem
o pravu prvokupa nekretnine
u k.o. Feričanci kao kulturnog dobra

Klasa: 944-03/16-01/14
Urbroj: 2158/1-01-01-16-4
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 52.)
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje sjednicu u 13,54 sati.

Klasa: 021-04/16-02/2
Urbroj: 2158/1-01-01-16-6

Predsjednik
Antun Kapraljević

Predsjedatelji:
dr.sc. Boris Antunović
potpredsjednik
Goran Ivanović
potpredsjednik

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Jovo Šijan
Ivica Tomašičević

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 229,00 minuta. Videozapis
aktualnog sata nalazi se na internetu na adresi: http://vimeo.com/168626765.
Zapisniku 20. sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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