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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
IMENOVANJU PREDSJEDNIKA
I ČLANOVA POVJERENSTVA
ZA PROVEDBU NACIONALNE
POPULACIJSKE POLITIKE
NA PODRUČJU OSJEČKOBARANJSKE ŽUPANIJE
Hrvatski sabor donio je Nacionalnu populacijsku politiku krajem 2006. godine ("Narodne
novine" broj 132/06.) s temeljnim ciljem pomlađivanja i brojčanog porasta stanovništva u Republici
Hrvatskoj kao odgovor na konkretnu nepovoljnu demografsku situaciju u području prirodnog kretanja
stanovništva.
Nacionalnom populacijskom politikom predviđeno je poduzimanje niza sustavnih mjera u
sedam osnovnih, međusobno ovisnih područja, kao što su gospodarski razvoj, sustav obiteljskih
potpora i poreznih olakšica, usklađenje obiteljskog i poslovnog života, skrb o djeci, zdravstvena
zaštita majke i djeteta te senzibilizacija i informiranje stanovništva. Stoga su i za provođenje pojedinih
navedenih mjera, kao nositelji aktivnosti, uz tijela državne vlasti, strukovne organizacije i civilni
sektor, nadležne i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.
Temeljem članka 30. točka 18. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
2/95., 2/97., 3/99., 3/01., 8/01., 9/03., 13/05 i 2/06.), a u svezi s Glavom V. točkama 2. i 6. Nacionalne
populacijske politike ("Narodne novine" broj 132/06.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je Odluku o osnivanju posebnog tijela koje će pripremiti prijedlog programa provedbe mjera
Nacionalne populacijske politike iz nadležnosti Županije, usklađivati i pratiti njegovo provođenje, te
provoditi druge aktivnosti u cilju poboljšanja demografske situacije i provedbe Nacionalne
populacijske politike.
Uvažavajući činjenicu da se mjere populacijske politike odnose na brojna međusobno
povezana područja djelovanja (obitelj, zdravstvo, socijalna skrb, obrazovanje, gospodarstvo,
graditeljstvo), Odlukom o osnivanju Povjerenstva propisan je takav sastav toga tijela koji bi u
potpunosti mogao ispuniti svoju zadaću.
Stoga, prema članku 3. Odluke, Povjerenstvo ima predsjednika i 6 članova koje imenuje
Skupština Osječko-baranjske županije i to iz područja: gospodarskog razvitka; graditeljstva, prometne
i komunalne infrastrukture; socijalne skrbi i zaštite obitelji; zdravstvene djelatnosti; odgoja i
obrazovanja te brige o djeci predškolske dobi.
Budući da Odlukom o osnivanju, kao posebnim općim aktom, nije utvrđen mandat predsjednika
i članova Povjerenstva, sukladno članku 5. stavku 3. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.) mandat predsjednika i članova Povjerenstva
određuje se prema odredbi članka 3. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije, po
kojoj se predsjednik i članovi radnih tijela imenuju na vrijeme do isteka mandata Skupštine koja ih je
imenovala.
Sukladno navedenom, s obzirom na prestanak mandata članovima Povjerenstva, potrebno je da
Županijska skupština u novome sazivu, imenuje predsjednika i članove toga Povjerenstva na vrijeme do
isteka svoga mandata.
Stoga je Komisija za izbor i imenovanja na svojoj 7. sjednici održanoj 24. studenoga 2017.
godine sjednici odlučila predložiti Županijskoj skupštini donošenje Rješenja o imenovanju predsjednika i
članova Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske
županije, u tekstu koji glasi:
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Temeljem članka 30. točka 21. podstavak 5. Statuta Osječko-baranjske županije ("Županijski
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.) i članka 3.
Odluke o osnivanju Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječkobaranjske županije ("Županijski glasnik" broj 15/08.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela
je na ____ sjednici ______ 2017. godine

RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Povjerenstva za provedbu Nacionalne populacijske
politike na području Osječko-baranjske županije

I.
U Povjerenstvo za provedbu Nacionalne populacijske politike na području Osječko-baranjske
županije imenuju se:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mladen Sesar, za predsjednika,
Igor Franjić,
Jasna Majdančić,
Željka Mikulić,
Damir Paulić,
Mijo Šerić i
Dražen Trcović, za članove.

II.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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