REPUBLIKA HRVATSKA
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Z A P I S N I K
1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-04/13-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-12
Urbroj: 2158/1-01-01-13-13
Urbroj: 2158/1-01-01-13-14
Osijek, 21. lipnja, 2. i 15. srpnja 2013.

ZAPISNIK
1. konstituirajuće sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 21. lipnja 2013. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednica je počela s radom u 9,07 sati.
Temeljem odluke Ministra uprave sjednicu otvara Ivan Plaščak, po ovlaštenju Vlade Republike Hrvatske
predstojnik Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.
Nakon intoniranja himne, Ivan Plaščak napominje da sukladno članku 87. Zakona o lokalnim izborima
1. konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine saziva čelnik središnjeg tijela državne uprave
nadležnog za poslove lokalne i područne (regionalne) samouprave ili osoba koju on ovlasti. Ministar
uprave Republike Hrvatske svojom odlukom od 29. svibnja 2013. godine ovlastio je Ivana Plaščaka,
predstojnika Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji po ovlaštenju Vlade Republike
Hrvatske, da sazove 1. konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine Osječko-baranjske županije.
Ivan Plaščak napominje da prema članku 87. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima konstituirajućoj
sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi izabrani član s kandidacijske liste
koja je dobila najviše glasova. 10. lipnja 2013. godine Županijsko izborno povjerenstvo Osječkobaranjske županije objavilo je konačne rezultate izbora za članice i članove Županijske skupštine
Osječko-baranjske županije. Prema prethodno navedenim konačnim rezultatima izbora kandidacijska
lista Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje - HDSSB i Zeleni Hrvatske - Zeleni HR dobila je
najviše glasova 33,39%, a prvi izabrani član s te kandidacijske liste je vijećnik dr.sc.Vladimir
Šišljagić. S obzirom da je dr.sc. Vladimir Šišljagić izabran za župana Osječko-baranjske županije,
temeljem članka 90. stavak 4. Zakona o lokalnim izborima mandat mu miruje po sili zakona. Sljedeći
izabrani vijećnik s iste liste je dr.sc. Boris Antunović. Ivan Plaščak poziva vijećnika dr.sc. Borisa
Antunovića da preuzme predsjedanje sjednicom do izbora predsjednika Županijske skupštine sukladno
utvrđenom dnevnom redu. Svim vijećnicima i vijećnicama želi uspješan rad.
Sjednicom dalje predsjeda dr.sc. Boris Antunović.
Predsjedatelj konstatira da je Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije, nakon
provedenih lokalnih izbora, utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora prema kojima su u Županijsku
skupštinu izabrani:
dr.sc. Vladimir Šišljagić, dr.sc. Boris Antunović, Borko Baraban, Mladen Peradić, Stjepan Sokol,
mr.sc. Mato Dunković, mr.sc. Igor Medić, Stjepan Krznarić, Ante Kristić, Krešimir Ćosić, Zvonko
Ibriks, Slavko Kotromanović, Frida Mikić, Željko Franjić, Gordana Puđa, Jurica Žanić, Zdravko
Živković, Srđan Igali, Mislav Ćurić, Ivica Tomašičević, Goran Ranogajec, Ivana Kovačević-Ivanišić,
Dominik Mihaljević, Goran Ivanović, mr.sc. Mladen Mikolčević, Sanja Rogoz-Šola, Davorin
Bubalović, Ivan Zadravec, Damir Kramarić, Ante Raspudić, mr. Krešimir Žagar, Stjepan Viduka,
Leon Žulj, Marijana Kopljar, Dinko Huis, Željko Kovačević, Marijan Džanko, Goran Ilić, Domagoj
Hajduković, Stjepan Čuraj, Sanja Vargić, mr.sc. Zoran Uranjek, Vinko Ručević, Boris Ljubojević,
Vlado Koren, mr.sc. Dalibor Kraljik, Milan Blagojević, Mirta Vlahović, Antun Kapraljević, Vladimir
Cindrić, Nikola Lelas, Valentina Avdičević, Borivoj Eklemović, Nevenka Redžep i Jovo Šijan.
Predsjedatelj napominje da dr.sc. Vladimiru Šišljagiću mandat vijećnika u Županijskoj skupštini miruje,
budući da je izabran za župana Osječko-baranjske županije, a da je vijećnik mr.sc. Zoran Uranjek stavio
svoj vijećnički mandat u mirovanje iz osobnih razloga, te su političke stranke odredile za njihove
zamjenike Hrvoja Pavkovića i Dražena Kušića. O navedenome će vijećnici biti obaviješteni izvješćem
Mandatne komisije, te će se slijedom rečenoga izvršiti prozivka s tako utvrđene liste vijećnika.
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Nakon toga pristupa se prozivci i utvrđuje nazočnost 54 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske
skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2. Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan
Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir Cindrić, 7. Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. Stjepan
Čuraj, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12. Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14.
Domagoj Hajduković, 15. Dinko Huis, 16. Zvonko Ibriks, 17. Srđan Igali, 18. Goran Ilić, 19. Goran
Ivanović, 20. Antun Kapraljević, 21. Marijana Kopljar, 22. Slavko Kotromanović, 23. Željko Kovačević,
24. Ivana Kovačević-Ivanišić, 25. mr.sc. Dalibor Kraljik, 26. Damir Kramarić, 27. Ante Kristić, 28.
Stjepan Krznarić, 29. Dražen Kušić, 30. Nikola Lelas, 31. Boris Ljubojević, 32. mr.sc. Igor Medić, 33.
Dominik Mihaljević, 34. Frida Mikić, 35. mr.sc. Mladen Mikolčević, 36. Hrvoje Pavković, 37. Mladen
Peradić, 38. Gordana Puđa, 39. Goran Ranogajec, 40. Ante Raspudić, 41. Nevenka Redžep, 42. Sanja
Rogoz-Šola, 43. Vinko Ručević, 44. Stjepan Sokol, 45. Jovo Šijan, 46. Ivica Tomašičević, 47. Sanja
Vargić, 48. Stjepan Viduka, 49. Mirta Vlahović, 50. Ivan Zadravec, 51. mr. Krešimir Žagar, 52. Jurica
Žanić, 53. Zdravko Živković i 54. Leon Žulj.
Sjednici nije nazočan vijećnik Vlado Koren.
Ostali nazočni:
1. Ivan Plaščak, predstojnik Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji po ovlaštenju Vlade
Republike Hrvatske, 2. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 3. dr.sc. Željko
Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječkobaranjske županije, 5. Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 6. Basri Haliti,
predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine, 7. Ahnetka Balatinac, predstavnica rusinske
nacionalne manjine, 8. Blagoja Jovanovski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 9.
Dubravko Sladić, predstavnik slovenske nacionalne manjine, 10. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik
Županije, 11. Andrej Bičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku
kulturu, 12. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 13. Martin
Marolin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 14. Romana Mihaljević,
pročelnica Službe za zajedničke poslove, 15. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne
financije, 16. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 17. Milica Šakota, pročelnica
Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 18. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za
poljoprivredu i ruralni razvoj, 19. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 20. Ivan Karalić, poslovni
tajnik župana, 21. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 22. Jerka Lukačević,
pomoćnica tajnika Županije, 23. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 24. Svjetlana
Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 25.
Ružica Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 26. Suzana
Tretinjak, voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 27. Ruža Varga, viša
savjetnica u Tajništvu Županije, 28. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog
odjela za javne financije, 29. Ivana Buzuk Radoš, v.d. ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim
prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda
za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 31. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne
razvojne agencije Slavonije i Baranje d.o.o., 32. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za
informatiku Osijek, 33. Vjekoslav Ćurić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za prosvjetu,
kulturu, šport i tehničku kulturu, 34. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 35. Ivan Puhanić,
viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Budući da je sjednici nazočna zakonom i Statutom Županije propisana natpolovična većina vijećnika,
Skupština može pravovaljano odlučivati.
Predsjedatelj predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika današnje sjednice izaberu:
1. Valentina Avdičević i
2. Borko Baraban.
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Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj nakon poziva vijećnicima da se izjasne o
prijedlogu, konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika
izabrani Valentina Avdičević i Borko Baraban.
Predsjedatelj konstatira da današnji zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu dobili i dnevni red, te će se slijedom toga, rad
Županijske skupštine odvijati prema u pozivu utvrđenom dnevnom redu, kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
Izvješće Mandatne komisije
- svečana prisega članova Županijske skupštine
Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.

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

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

Predsjedatelj napominje da je Mandatna komisija osnovana Odlukom o radnim tijelima Skupštine
Osječko-baranjske županije. Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici, temeljem izvješća
Županijskog izbornog povjerenstva izvješćuje Skupštinu o provedenim izborima i imenima izabranih
vijećnika, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, imenima vijećnika koji obnašaju dužnost
nespojivu s dužnošću vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost
vijećnika Skupštine i zaključno predočuje Skupštini listu vijećnika koji počinju obnašati dužnost.
Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana. Predsjednik i članovi radnih tijela Skupštine Županije
imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi
Skupštine.
U pripremi ove sjednice političke stranke zastupljene u Skupštini su se dogovorile te suglasno utvrdile
prijedlog kojim u Mandatnu komisiju predlažu vijećnike:
1. Borka Barabana, za predsjednika,
2. Vinka Ručevića i
3. Ivana Zadravca, za članove.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj daje na glasovanje podneseni prijedlog za
predsjednika i članove Mandatne komisije.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su u Mandatnu komisiju jednoglasno izabrani: Borko
Baraban, za predsjednika, Vinko Ručević i Ivan Zadravec, za članove, te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Klasa: 021-04/13-22/17
Urbroj: 2158/1-01-01-13-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
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Predsjedatelj daje stanku od 20 minuta u kojoj će se sastati Mandatna komisija i pripremiti Izvješće. Za
vrijeme stanke moli vijećnike da popune upitnike, a tekst prisege potpišu nakon Izvješća Mandatne
komisije, odnosno položene prisege. Ove dokumente vijećnici trebaju predati predstavnicima stručne
službe. Pored toga napominje da je u predvorju organizirano snimanje vijećnika za iskaznicu.
Nakon stanke nastavlja se s radom.
TOČKA 2.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće.
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi
IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/13-03/7
Urbroj: 2158/1-01-06-13-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)
Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće
Mandatne komisije, te da su vijećničku dužnost počeli obnašati vijećnici navedeni u Izvješću.
Predsjedatelj napominje da sukladno članku 3. Poslovnika Skupštine Županije, nakon Izvješća Mandatne
komisije, a prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred predsjedateljem daju svečanu prisegu.
Tekst prisege izgovara predsjedatelj, a nakon toga vijećnici izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene
prisege vijećnici zatim potpisuju.
Predsjedatelj poziva nazočne da ustanu, a vijećnike da pristupe davanju svečane prisege, a potom je
potpišu.
Predsjedatelj izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnici izjavljuju
"prisežem" te potpisuju tekst prisege.
TOČKA 3.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Predsjedatelj napominje da je Komisija za izbor i imenovanja radno tijelo Skupštine osnovano Odlukom o
radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je Komisija za izbor i imenovanja radno
tijelo koje, između ostalog, treba predložiti Skupštini kandidate za predsjednike i članove radnih tijela
Skupštine, potrebno je na ovoj sjednici imenovati predsjednika i članove ove Komisije. Komisija ima
predsjednika i 4 člana koje imenuje Skupština iz reda vijećnika. Predsjednik i članovi radnih tijela
Skupštine Županije imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara
stranačkoj strukturi Skupštine.
Predsjedatelj poziva vijećnike da predlože kandidate za predsjednika i članove Komisije za izbor i
imenovanja.
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, predlaže da se u Komisiju za izbor i imenovanja
izaberu:
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1. mr.sc. Igor Medić, za predsjednika,
2. Ante Kristić,
3. Gordana Puđa i
4. Antun Kapraljević, za članove.
Goran Ivanović, u ime HDZ i HSP dr. Ante Starčević, predlaže da se Željko Kovačević izabere za člana
Komisije za izbor i imenovanja.
Domagoj Hajduković, u ime Kluba vijećnika SDP, predlaže da se Mirta Vlahović izabere za člana
Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjedatelj pita ima li još prijedloga.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj konstatira da su u Komisiju za izbor i imenovanja
predloženi:
1. mr.sc. Igor Medić, za predsjednika,
2. Ante Kristić,
3. Gordana Puđa,
4. Antun Kapraljević,
5. Željko Kovačević i
6. Mirta Vlahović, za članove.
Potom Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, traži stanku od 10 minuta radi konzultacija.
Predsjedatelj daje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke, župan Vladimir Šišljagić napominje da je postignut dogovor u svezi podnesenih prijedloga
klubova vijećnika HDSSB, HDZ i koalicijskih partnera i SDP i koalicijskih partnera te da će Klub
vijećnika HDSSB jedan prijedlog za člana Komisije za izbor i imenovanja povući.
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, povlači prijedlog za imenovanje Ante Kristića za
člana Komisije za izbor i imenovanja.
Predsjedatelj pita javlja li se još netko za riječ.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj iznosi usuglašeni prijedlog HDSSB, HDZ i SDP
kojim se predlaže da se u Komisiju za izbor i imenovanja izaberu:
1. mr.sc. Igor Medić, za predsjednika,
2. Gordana Puđa,
3. Antun Kapraljević,
4. Željko Kovačević i
5. Mirta Vlahović, za članove.
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da se glasuje o prijedlogu u cjelini.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu za izbor predsjednika i
članova Komisije za izbor i imenovanja.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su u Komisiju za izbor i imenovanja jednoglasno
izabrani: mr.sc. Igor Medić, za predsjednika, Gordana Puđa, Antun Kapraljević, Željko Kovačević i
Mirta Vlahović, za članove, te je Skupština Županije donijela
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RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja
Klasa: 021-04/13-22/18
Urbroj: 2158/1-01-01-13-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)
TOČKA 4.

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Predsjedatelj napominje da Skupština ima predsjednika kojeg bira iz reda vijećnika na način utvrđen
Poslovnikom Skupštine. Predsjednik se bira većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Pravo
isticati kandidate za predsjednika Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine. Pravo isticati kandidate za
predsjednika imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani sukladno propisima o pravima
nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u pisanom obliku. Istaknuti vijećnik
postaje kandidat za predsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i ukoliko se za prijedlog njegove
kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. Izbor predsjednika Skupštine obavlja se javnim
glasovanjem. Ukoliko je utvrđeno više kandidata, glasovanje se obavlja tajno.
Predsjedatelj poziva vijećnike da pristupe isticanju kandidata za predsjednika Skupštine te njegovom
izboru.
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB, ističe kao kandidata za predsjednika Skupštine Osječkobaranjske županije Borisa Antunovića, te čita njegov životipis.
Antun Kapraljević, u ime Hrvatskih laburista - Stranke rada, napominje da nemaju svog kandidata za
predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije te da će kod glasovanja biti suzdržani.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj konstatira da je istaknut jedan kandidat za
predsjednika Županijske skupštine.
Dr.sc. Boris Antunović izjašnjava se da prihvaća kandidaturu za predsjednika Skupštine Osječkobaranjske županije.
Potom se za riječ javio Vladimir Šišljagić.
Nakon toga, predsjedatelj poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature dr.sc. Borisa
Antunovića za predsjednika Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedatelj konstatira da je dr.sc. Boris Antunović s 24 glasa za utvrđen
kao kandidat za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije.
Budući da je utvrđen jedan kandidat za predsjednika, predsjedatelj poziva vijećnike da se javnim
glasovanjem izjasne o prijedlogu da se dr.sc. Boris Antunović izabere za predsjednika Skupštine Osječkobaranjske županije.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije nije
izabran kandidat dr.sc. Boris Antunović (24 za) budući da je za izbor predsjednika Skupštine potrebna
natpolovična većina glasova svih vijećnika te da nije konstituirana Skupština Osječko-baranjske županije.
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Potom župan Vladimir Šišljagić poziva sve vijećnike Skupštine da se nastavi s razgovorima i
usuglašavanjem između stranaka te da se na nastavku ove sjednice izabere predsjednik Skupštine i
konstituira Skupština Osječko-baranjske županije.

Nakon toga, predsjedatelj napominje da će vijećnici dobiti pisani poziv za nastavak sjednice te prekida
sjednicu u 10,57 sati.

Klasa: 021-04/13-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-12

Predsjedatelj:
dr.sc. Boris Antunović

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Valentina Avdičević
Borko Baraban

Ovaj dio sjednice snimljen je u digitalnom formatu u trajanju od 49,39 minute. Ovom zapisniku
prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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ZAPISNIK
nove konstituirajuće sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
(nastavak) održane 2. srpnja 2013. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Novu konstituirajuću sjednicu Županijske skupštine kao nastavak sjednice započete 21. lipnja otvara
dr.sc. Boris Antunović u 9,08 sati.
Predsjedatelj napominje da je Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije, nakon
provedenih lokalnih izbora, utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora. O izabranim vijećnicima,
vijećnicima koji prestaju obnašati tu dužnost te njihovim zamjenicima Mandatna komisija je izvijestila
Skupštinu 21. lipnja, što je Skupština primila na znanje.
U međuvremenu su svoj mandat stavili u mirovanje iz osobnih razloga i vijećnici Nikola Lelas, Damir
Kramarić i mr.sc. Mladen Mikolčević, te su političke stranke odredile za njihove zamjenike Miroslava
Vargu, Davora Mikulića i Sabinu Režić. O navedenome će vijećnici biti obaviješteni izvješćem
Mandatne komisije, te će se slijedom rečenoga izvršiti prozivka s tako utvrđene liste vijećnika.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da su sjednici nazočna
54 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2.
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir Cindrić,
7. Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. Stjepan Čuraj, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12.
Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Domagoj Hajduković, 15. Dinko Huis, 16. Zvonko Ibriks, 17.
Srđan Igali, 18. Goran Ilić, 19. Goran Ivanović, 20. Marijana Kopljar, 21. Vlado Koren, 22. Slavko
Kotromanović, 23. Željko Kovačević, 24. Ivana Kovačević-Ivanišić, 25. mr.sc. Dalibor Kraljik, 26. Ante
Kristić, 27. Stjepan Krznarić, 28. Dražen Kušić, 29. Boris Ljubojević, 30. mr.sc. Igor Medić, 31. Dominik
Mihaljević, 32. Frida Mikić, 33. Davor Mikulić, 34. Hrvoje Pavković, 35. Mladen Peradić, 36. Gordana
Puđa, 37. Goran Ranogajec, 38. Ante Raspudić, 39. Nevenka Redžep, 40. Sabina Režić, 41. Sanja RogozŠola, 42. Vinko Ručević, 43. Stjepan Sokol, 44. Jovo Šijan, 45. Ivica Tomašičević, 46. Miroslav Varga,
47. Sanja Vargić, 48. Stjepan Viduka, 49. Mirta Vlahović, 50. Ivan Zadravec, 51. mr. Krešimir Žagar, 52.
Jurica Žanić, 53. Zdravko Živković i 54. Leon Žulj.
Sjednici nije nazočan vijećnik Antun Kapraljević.
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. Dubravko Sladić, predstavnik
slovenske nacionalne manjine, 6. Andrijana Ćelap, predstojnica Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji, 7. Ivan Plaščak, zamjenik predstojnice Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji, 8. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 9. Andrej Bičak, v.d. pročelnika
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 10. Ružica Gverieri, pročelnica
Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 11. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za
gospodarstvo i regionalni razvoj, 12. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove,
13. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu
okoliša, 14. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 15. Davor Slivka,
pročelnik Službe za javnu nabavu, 16. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i
pravne poslove, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 18. Ivan Karalić, poslovni tajnik
župana, 19. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 20. Josip Lovoković, pomoćnik
pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 21. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika
Županije, 22. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 23. Ružica Slišković Bartoloti,
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pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 24. Suzana Tretinjak, voditeljica Jedinice
unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 25. Ruža Varga, viša savjetnica u Tajništvu Županije,
26. Ivana Buzuk Radoš, v.d. ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima
na području Osječko-baranjske županije, 27. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje
Osječko-baranjske županije, 28. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije
i Baranje d.o.o., 29. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 30. Vjekoslav
Ćurić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 31.
Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 32. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za
zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Budući da je sjednici nazočna zakonom i Statutom Županije propisana natpolovična većina vijećnika,
Skupština može pravovaljano odlučivati.
Predsjedatelj predlaže da ovjerovitelji zapisnika današnje sjednice i zapisničar budu osobe koje su
određene na prvom dijelu konstituirajuće sjednice 21. lipnja.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj daje ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je podneseni prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici uz poziv za nastavak sjednice dobili i dnevni red koji sadržava
točku:
1.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.
Iz uvodno navedenih razloga, predsjedatelj predlaže da se dnevni red dopuni točkom:
Izvješće Mandatne komisije, kao prvom točkom dnevnog reda, koja će prethoditi točki Izbor
predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine, kao drugoj točki.
Predsjedatelj otvara raspravu o podnesenom prijedlogu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje prijedlog za dopunu dnevnog reda na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je podneseni prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Nakon toga se prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije Borka Barabana da podnese Izvješće.
Borko Baraban, predsjednik Mandatne komisije podnosi
IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/13-03/12
Urbroj: 2158/1-01-06-13-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjedatelj otvara raspravu.
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Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj konstatira da je Skupština primila na znanje Izvješće
Mandatne komisije, te da su vijećničku dužnost počeli obnašati vijećnici navedeni u Izvješću.
Predsjedatelj napominje da sukladno članku 3. Poslovnika Skupštine Županije, nakon Izvješća Mandatne
komisije, a prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred predsjedateljem daju svečanu prisegu.
Tekst prisege izgovara predsjedatelj, a nakon toga vijećnici izgovaraju riječ "prisežem". Tekst izgovorene
prisege vijećnici zatim potpisuju.
Predsjedatelj poziva nazočne da ustanu, a vijećnike koji počinju obnašati dužnost da pristupe stolu te
davanju svečane prisege, a potom je potpišu.
Predsjedatelj izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnici izjavljuju
"prisežem" te potpisuju tekst prisege.
TOČKA 2.

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Predsjedatelj napominje da Skupština ima predsjednika kojeg bira iz reda vijećnika na način utvrđen
Poslovnikom Skupštine. Predsjednik se bira većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Pravo
isticati kandidate za predsjednika Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine. Pravo isticati kandidate za
predsjednika imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani sukladno propisima o pravima
nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u pisanom obliku. Istaknuti vijećnik
postaje kandidat za predsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i ukoliko se za prijedlog njegove
kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. Izbor predsjednika Skupštine obavlja se javnim
glasovanjem. Ukoliko je utvrđeno više kandidata, glasovanje se obavlja tajno.
Predsjedatelj poziva vijećnike da pristupe isticanju kandidata za predsjednika Skupštine te njegovom
izboru.
Miroslav Varga, u ime Kluba Hrvatskih laburista - Stranke rada, predlaže da se odgodi izbor predsjednika
Skupštine Osječko-baranjske županije, jer se njihov kandidat Antun Kapraljević nalazi u bolnici.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Domagoj Hajduković, Ivan Zadravec, Stjepan Čuraj i
Davorin Bubalović.
Župan Vladimir Šišljagić ističe da Antun Kapraljević ima potporu kao kandidat za predsjednika Skupštine
HDSSB, HSP dr. Ante Starčević i Hrvatskih laburista (29 vijećnika), ali smatra da izbor danas nije moguć
jer se Antun Kapraljević nalazi u bolnici zbog srčanih smetnji.
Domagoj Hajduković napominje da Hrvatski laburisti imaju još dva vijećnika te da predlože svog
kandidata kako bi se mogla konstituirati Skupština.
Ivan Zadravec napominje da će HSP dr. Ante Starčević dati tehničku potporu i podržati kandidate koji
imaju dovoljan broj vijećnika da s njihovim vijećnicima stvore većinu za izbor predsjednika Skupštine.
Ističe da je HSP dr. Ante Starčević dao tehničku potporu kandidatu Hrvatskih laburista za predsjednika
Skupštine.
Stjepan Čuraj napominje da Klub vijećnika HNS neće sudjelovati u ovom prijedlogu danas te prepušta
većini da konstituira Skupštinu.
Potom predsjedatelj daje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke nastavlja se s radom.
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Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj konstatira da na ovoj sjednici nije istaknut kandidat za
predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije.
Pedsjedatelj napominje da će vijećnici dobiti pisani poziv za nastavak sjednice te prekida sjednicu u
10,06 sati.

Klasa: 021-04/13-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-13

Predsjedatelj:
dr.sc. Boris Antunović
Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Valentina Avdičević
Borko Baraban

Ovaj dio sjednice snimljen je u digitalnom formatu u trajanju od 31,09 minute.
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ZAPISNIK
nove konstituirajuće sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
(nastavak) održane 15. srpnja 2013. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Novu konstituirajuću sjednicu kao nastavak sjednice započete 21. lipnja i nastavljene 2. srpnja otvara
dr.sc. Boris Antunović u 9,10 sati.
Minutom šutnje odana je počast preminulom zamjeniku predstojnice Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji Ivanu Plaščaku.
Potom predsjedatelj napominje da je Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije, nakon
provedenih lokalnih izbora, utvrdilo i objavilo konačne rezultate izbora. O izabranim vijećnicima,
vijećnicima koji prestaju obnašati tu dužnost te njihovim zamjenicima Mandatna komisija je izvijestila
Skupštinu 21. lipnja i 2. srpnja, što je Skupština primila na znanje, te će se slijedom toga izvršiti prozivka
s utvrđene liste vijećnika.
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da su sjednici nazočna
54 vijećnika od ukupno 55 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. dr.sc. Boris Antunović, 2.
Valentina Avdičević, 3. Borko Baraban, 4. Milan Blagojević, 5. Davorin Bubalović, 6. Vladimir Cindrić,
7. Krešimir Ćosić, 8. Mislav Ćurić, 9. Stjepan Čuraj, 10. mr.sc. Mato Dunković, 11. Marijan Džanko, 12.
Borivoj Eklemović, 13. Željko Franjić, 14. Dinko Huis, 15. Zvonko Ibriks, 16. Srđan Igali, 17. Goran Ilić,
18. Goran Ivanović, 19. Antun Kapraljević, 20. Marijana Kopljar, 21. Vlado Koren, 22. Slavko
Kotromanović, 23. Željko Kovačević, 24. Ivana Kovačević-Ivanišić, 25. mr.sc. Dalibor Kraljik, 26. Ante
Kristić, 27. Stjepan Krznarić, 28. Dražen Kušić, 29. Boris Ljubojević, 30. mr.sc. Igor Medić, 31. Dominik
Mihaljević, 32. Frida Mikić, 33. Davor Mikulić, 34. Hrvoje Pavković, 35. Mladen Peradić, 36. Gordana
Puđa, 37. Goran Ranogajec, 38. Ante Raspudić, 39. Nevenka Redžep, 40. Sabina Režić, 41. Sanja RogozŠola, 42. Vinko Ručević, 43. Stjepan Sokol, 44. Jovo Šijan, 45. Ivica Tomašičević, 46. Miroslav Varga,
47. Sanja Vargić, 48. Stjepan Viduka, 49. Mirta Vlahović, 50. Ivan Zadravec, 51. mr. Krešimir Žagar, 52.
Jurica Žanić, 53. Zdravko Živković i 54. Leon Žulj.
Sjednici nije nazočan vijećnik Domagoj Hajduković.
Ostali nazočni:
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik
župana Osječko-baranjske županije, 3. Dragan Vulin, zamjenik župana Osječko-baranjske županije,
4. Jovan Jelić, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. Basri Haliti, predsjednik Vijeća
albanske nacionalne manjine, 6. Andrijana Ćelap, predstojnica Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji, 7. Jasna Šimunović, voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne uprave u
Osječko-baranjskoj županiji, 8. Andrej Bičak, v.d. pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu,
šport i tehničku kulturu, 9. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu
skrb, 10. Martin Marolin, pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 11.
Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 12. Ranko Radunović, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, 13. Snježana Raguž,
pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 14. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu,
15. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne poslove, 16. Silva Wendling,
pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 17. Saša Forgić, pomoćnik tajnika
Županije, 18. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Jerka Lukačević, pomoćnica
tajnika Županije, 20. Ljerka Ništ-Kokolari, pomoćnica tajnika Županije, 21. Svjetlana Rauš,
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 22. Ružica
Slišković Bartoloti, pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 23. Suzana Tretinjak,
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voditeljica Jedinice unutarnje revizije Osječko-baranjske županije, 24. Ruža Varga, viša savjetnica u
Tajništvu Županije, 25. Snježana Vidranski-Škorić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne
financije, 26. Ivana Buzuk Radoš, v.d. ravnatelja Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 27. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za
ceste Osječko-baranjske županije, 28. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje
Osječko-baranjske županije, 29. dr.sc. Stjepan Ribić, direktor Regionalne razvojne agencije Slavonije
i Baranje d.o.o., 30. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 31. Vjekoslav
Ćurić, viši stručni suradnik u Upravnom odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 32.
Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 33. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za
zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
Budući da je sjednici nazočna zakonom i Statutom Županije propisana natpolovična većina vijećnika,
Skupština može pravovaljano odlučivati.
Predsjedatelj predlaže da ovjerovitelji zapisnika i zapisničar i današnje sjednice budu osobe koje su
određene na prvom dijelu konstituirajuće sjednice 21. lipnja.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj daje ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je podneseni prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici uz poziv za nastavak sjednice dobili i dnevni red koji sadržava
točku:
1.
Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine
te će se slijedom toga rad Županijske skupštine odvijati prema u pozivu utvrđenom dnevnom redu.
Nakon toga se prelazi na rad prema utvrđenom dnevnom redu.
TOČKA 1.

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Predsjedatelj napominje da Skupština ima predsjednika kojeg bira iz reda vijećnika na način utvrđen
Poslovnikom Skupštine. Predsjednik se bira većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Pravo
isticati kandidate za predsjednika Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine. Pravo isticati kandidate za
predsjednika imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani sukladno propisima o pravima
nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u pisanom obliku. Istaknuti vijećnik
postaje kandidat za predsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i ukoliko se za prijedlog njegove
kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. Izbor predsjednika Skupštine obavlja se javnim
glasovanjem. Ukoliko je utvrđeno više kandidata, glasovanje se obavlja tajno.
Predsjedatelj poziva vijećnike da pristupe isticanju kandidata za predsjednika Skupštine te njegovom
izboru.
Miroslav Varga, u ime Kluba vijećnika Hrvatskih laburista - Stranke rada, ističe kao kandidata za
predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije Antuna Kapraljevića.
Davorin Bubalović, u ime HDZ, ističe kao kandidata za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske
županije Gorana Ivanovića.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj konstatira da su za predsjednika istaknuti kandidati:
1. Antun Kapraljević i
2. Goran Ivanović.
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Predsjedatelj poziva vijećnike koji su istaknuti kao kandidati za predsjednika Županijske skupštine da se
izjasne prihvaćaju li kandidaturu.
Istaknuti kandidati za predsjednika Skupštine Antun Kapraljević i Goran Ivanović izjašnjavaju se da
prihvaćaju kandidaturu za predsjednika Skupštine.
Predsjedatelj poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Antuna Kapraljevića za
predsjednika Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedatelj konstatira da je Antun Kapraljević s 39 glasova za utvrđen
kao kandidat za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije.
Predsjedatelj poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Gorana Ivanovića za predsjednika
Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjedatelj konstatira da je Goran Ivanović s 30 glasova za utvrđen kao
kandidat za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije.
Predsjedatelj konstatira da su kao kandidati za predsjednika Skupštine utvrđeni:
1. Antun Kapraljević i
2. Goran Ivanović.
Budući da je utvrđeno više kandidata za predsjednika Skupštine, predsjedatelj napominje da se glasovanje
obavlja tajno. Tajnim glasovanjem ravna, rezultate utvrđuje i objavljuje predsjedatelj uz pomoć dva
vijećnika koje izabere Skupština, vodeći računa o stranačkoj strukturi Skupštine.
Predsjedatelj poziva vijećnike da predlože vijećnike koji će mu pomagati u provedbi tajnog glasovanja.
Predsjedatelj konstatira da su predloženi vijećnici: Sabina Režić i Slavko Kotromanović.
Predsjedatelj daje ovaj prijedlog na glasovanje.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su vijećnici Sabina Režić i Slavko Kotromanović izabrani
kao pomoć predsjedatelju u provedbi tajnog glasovanja.
Predsjedatelj napominje da će svaki vijećnik dobiti glasački listić za izbor predsjednika na kojem će
utvrđeni kandidati biti svrstani abecednim redom. Glasovanje se obavlja zaokruživanjem rednog broja
ispred imena samo jednog kandidata za kojeg se glasuje.
Predsjedatelj poziva vijećnike da ostanu na svojim mjestima dok se pripreme glasački listići, utvrde i
objave rezultati glasovanja.
Zvonko Ibriks predlaže da se kandidati za predsjednika Županijske skupštine predstave vijećnicima.
Potom su se vijećnicima predstavili kandidati za predsjednika Skupštine Antun Kapraljević i Goran
Ivanović.
Nadalje, za riječ su se javili: Stjepan Krznarić, Goran Ilić i Stjepan Čuraj.
Stjepan Krznarić, u ime Kluba vijećnika HDSSB odnosno koalicijske liste HDSSB i Zeleni HR, daje
potporu Antunu Kapraljeviću za predsjednika Skupštine.
Goran Ilić, u ime HSP dr. Ante Starčević, daje tehničku potporu Antunu Kapravljeviću kao kandidatu za
predsjednika Skupštine.
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Stjepan Čuraj napominje da HNS neće sudjelovati u koaliciji i neće biti dio vladajuće većine te ističe da
su kod glasovanja podržali oba kandidata.
Potom predsjedatelj daje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke predsjedatelj i dva vijećnika predaju vijećnicima glasačke listiće uz istodobno bilježenje u
popisu vijećnika da je listić predan, iskorištene glasačke listiće vijećnici stavljaju u glasačku kutiju.
Nakon obavljenog glasovanja, rezultat glasovanja utvrđuje predsjedatelj uz pomoć dva određena vijećnika
prebrojavanjem glasova u dvorani u kojoj se održava sjednica.
Potom predsjedatelj objavljuje rezultate glasovanja za predsjednika Skupštine.
1.

Na temelju popisa vijećnika podijeljeni su glasački listići, uz istodobno zaokruživanje rednog broja
ispred imena i prezimena vijećnika kojem je glasački listić uručen.
Glasačke listiće preuzela su 54 vijećnika.

2.

Nakon otvaranja glasačke kutije s glasačkim listićima za izbor predsjednika Skupštine utvrđeno je da
su prema broju glasačkih listića glasovala 54 vijećnika.
53 glasačka listića su važeća, a 1 je nevažeći.

3.

Prebrojavanjem važećih glasačkih listića utvrđeno je da su kandidati za predsjednika Skupštine dobili
sljedeći broj glasova:
1. Goran Ivanović 24 glasa
2. Antun Kapraljević 29 glasova.

Budući da se izabranim smatra kandidat koji je dobio većinu glasova svih članova predstavničkog tijela,
predsjedatelj utvrđuje da je za predsjednika Županijske skupštine izabran Antun Kapraljević, te je
Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Skupštine
Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-04/13-21/3
Urbroj: 2158/1-01-01-13-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjedatelj čestita izabranom predsjedniku Skupštine, te ga poziva da preuzme daljnje vođenje sjednice
Skupštine.
Predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije Antun Kapraljević zahvaljuje se na izboru.
Sjednicom dalje predsjeda predsjednik Skupštine Antun Kapraljević.
Potom se prelazi na izbor potpredsjednika Županijske skupštine.
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Predsjednik napominje da Skupština ima dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika na način utvrđen
Poslovnikom Skupštine. U pravilu jedan potpredsjednik se bira iz reda skupštinske većine, a drugi iz reda
skupštinske manjine, na njihov prijedlog. Potpredsjednici se biraju većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela. Pravo isticati kandidate za potpredsjednike Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine.
Pravo isticati kandidate za potpredsjednike imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani
sukladno propisima o pravima nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u pisanom
obliku. Istaknuti vijećnik postaje kandidat za potpredsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i ukoliko se za
prijedlog njegove kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. Izbor potpredsjednika Skupštine
obavlja se javnim glasovanjem. Ukoliko je utvrđeno više kandidata od broja koji se bira, glasovanje se
obavlja tajno.
Predsjednik poziva vijećnike da pristupe isticanju kandidata za dva potpredsjednika Skupštine te
njihovom izboru.
Stjepan Krznarić,u ime Kluba vijećnika HDSSB i koalicijske liste HDSSB i Zeleni HR, ističe kao
kandidata za potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije dr.sc. Borisa Antunovića.
Milan Blagojević, u ime Kluba vijećnika SDP, traži stanku od 5 minuta kako bi se oporba dogovorila oko
svog kandidata za potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije.
Predsjednik daje stanku od 10 minuta.
Nakon stanke nastavlja se s radom.
Davorin Bubalović u ime HDZ, ističe kao kandidata za potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske
županije Gorana Ivanovića.
Nadalje, u raspravi sudjeluju: Milan Blagojević, Stjepan Čuraj, Vladimir Šišljagić, Miroslav Varga i
Stjepan Krznarić.
Milan Blagojević napominje da će Klub vijećnika SDP podržati prijedlog vladajućih za potpredsjednika
Županijske skupštine kao i Gorana Ivanovića za drugog potpredsjednika Županijske skupštine.
Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS, napominje da će podržati oba kandidata za potpredsjednike
Skupštine.
Miroslav Varga napominje da će Hrvatski laburisti dati glas i jednom i drugom kandidatu za
potpredsjednika.
Stjepan Krznarić napominje da će Klub vijećnika HDSSB po pitanju kandidata za potpredsjednika
Županijske skupštine Gorana Ivanovića biti suzdržan.
Predsjednik konstatira da su za potpredsjednike Skupštine istaknuti sljedeći kandidati:
1. dr.sc. Boris Antunović i
2. Goran Ivanović.
Predsjednik poziva vijećnike koji su istaknuti kao kandidati za potpredsjednike Županijske skupštine da se
izjasne prihvaćaju li kandidaturu.
Istaknuti kandidati za potpredsjednike Skupštine dr.sc. Boris Antunović i Goran Ivanović izjašnjavaju se
da prihvaćaju kandidaturu za potpredsjednika Županijske skupštine.
Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature za potpredsjednike Skupštine, te
napominje da se o svakom prijedlogu posebno izjašnjava prema redoslijedu podnošenja.
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Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature dr.sc Borisa Antunovića za
potpredsjednika Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je dr.sc. Boris Antunović utvrđen kao kandidat za
potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije (54 za).
Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Gorana Ivanovića za potpredsjednika
Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je Goran Ivanović utvrđen kao kandidat za
potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije (28 za).
Predsjednik konstatira da su kao kandidati za potpredsjednike Skupštine utvrđeni:
1. dr.sc. Boris Antunović i
2. Goran Ivanović.
Budući da su utvrđena dva kandidata za potpredsjednike Skupštine, što odgovara broju koji se bira,
predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o svakom podnesenom prijedlogu,
odnosno javnim glasovanjem izaberu dva potpredsjednika Skupštine.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se dr.sc. Boris Antunović izabere za potpredsjednika
Skupštine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je za potpredsjednika Skupštine izabran dr.sc. Boris
Antunović jednoglasno (54 za), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Skupštine
Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-04/13-21/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.)

Potpredsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije dr.sc. Boris Antunović zahvaljuje se na izboru.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Goran Ivanović izabere za potpredsjednika Skupštine.
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je za potpredsjednika Skupštine izabran Goran Ivanović
većinom glasova (28 za), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Skupštine
Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-04/13-21/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 7.)
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Potpredsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije Goran Ivanović zahvaljuje se na izboru.
Predsjednik čestita izabranim potpredsjednicima Skupštine.
Potom predsjednik sukladno dogovoru saziva 2. sjednicu Skupštine Osječko-baranjske županije, koja će
se održati za 30 minuta.

Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje konstituirajuću sjednicu Županijske
skupštine u 11,10 sati.

Klasa: 021-04/13-02/4
Urbroj: 2158/1-01-01-13-14
Predsjedatelj:
dr.sc. Boris Antunović
Predsjednik
Antun Kapraljević

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Valentina Avdičević
Borko Baraban

Ovaj dio sjednice snimljen je u digitalnom formatu u trajanju od 70,41 minute. Ovom zapisniku
prilažu se akti koji su doneseni na sjednici.
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