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Temeljem Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 1/10.), Županijska skupština je na 1. sjednici 21. lipnja 2013. izabrala predsjednika i
članove Mandatne komisije, a na 2. sjednici 15. srpnja 2013. godine imenovani su, između ostalih,
predsjednik i članovi Komisije za gospodarska pitanja.
Prema Odluci, predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav
radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Skupštine. U odbore se kao članovi imenuju i
predstavnici određenih institucija i tijela, te pojedini znanstveni i stručni djelatnici, ali njihov broj ne
može biti veći od broja članova imenovanih iz reda vijećnika ukoliko posebnom odlukom nije drugačije
određeno. Odlukom je utvrđeno, da komisije čine predsjednik i 4 člana, osim Mandatne komisije koju
čine predsjednik i 2 člana, a odbore predsjednik i 3 člana iz reda vijećnika te 3 člana izvan vijećničkog
sastava iz reda stručnih djelatnika odnosno predstavnika stručnih organizacija i tijela.
Vinko Ručević, koji je kao vijećnik bio izabran za člana Mandatne komisije te imenovan za
člana Komisije za gospodarska pitanja je 28. studenoga 2016. godine podnošenjem pisanog zahtjeva
stavio svoj mandat vijećnika u mirovanje iz osobnih razloga te mu mandat miruje sukladno članku 79.
stavak 7. Zakona o lokalnim izborima. Sukladno članku 81. stavak 3. Zakona o lokalnim izborima, a
temeljem zaključenog sporazuma političkih stranaka s čije je kandidacijske liste izabran vijećnik kojemu
mandat miruje, Hrvatska narodna stranka - liberalni demokrati - HNS kao politička stranka kojoj je
pripadao izabrani vijećnik odredila je 28. studenoga 2016. godine Bojana Tojagića za zamjenika članu
kojemu je mandat u mirovanju, a koji će umjesto njega početi obnašati dužnost vijećnika, što je utvrđeno
Izvješćem Mandatne komisije na 12. sjednici održanoj 29. studenoga 2016. godine
Stoga je Komisija za izbor i imenovanja na 24. sjednici održanoj 7. prosinca 2016. godine
odlučila predložiti Županijskoj skupštini donošenje rješenja u tekstu koji glasi:
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a)
Temeljem članka 30. točka 21. podstavak 5. Statuta Osječko-baranjske županije
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.),
člankom 3. stavkom 2. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije
glasnik" broj 1/10.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ sjednici
2016. godine

("Županijski
a u svezi sa
("Županijski
__________

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana Mandatne komisije

I.
Vinko Ručević razrješuje se dužnosti člana Mandatne komisije.

II.
Za člana Mandatne komisije imenuje se Bojan Tojagić.

III.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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b)
Temeljem članka 30. točka 21. podstavak 5. Statuta Osječko-baranjske županije
glasnik" broj 2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05., 2/06., 5/09., 16/09. i 2/13.),
člankom 3. stavkom 2. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije
glasnik" broj 1/10.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ____ sjednici
2016. godine

("Županijski
a u svezi sa
("Županijski
__________

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju člana
Komisije za gospodarska pitanja

I.
Vinko Ručević razrješuje se dužnosti člana Komisije za gospodarska pitanja.

II.
Za člana Komisije za gospodarska pitanja imenuje se Bojan Tojagić.

III.
Ovo Rješenje bit će objavljeno u "Županijskom glasniku".

Klasa:
Urbroj:

Predsjednik
Antun Kapraljević
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