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PRIJEDLOG RJEŠENJA O
RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU
PREDSJEDNIKA I ČLANOVA
RADNIH TIJELA SKUPŠTINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Odlukom o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
1/10., u daljnjem tekstu: Odluka) osnovano je 11 stalnih radnih tijela Županijske skupštine: Komisija
za lokalnu samoupravu, Komisija za javne službe, Komisija za izbor i imenovanja, Mandatna
komisija, Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja, Komisija za gospodarska pitanja,
Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Odbor za
zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za zaštitu sloboda i prava građana i Odbor za zakonodavnu
djelatnost i statutarno-pravna pitanja. Sukladno članku 5. stavku 1. Odluke, Županijska skupština
može pored navedenih radnih tijela posebnim odlukama osnovati i druga radna tijela.
Tako su temeljem navedene Odluke, između ostalih, na 1.i 2. sjednici Županijske skupštine 27.
lipnja 2017. godine imenovani članovi Komisije za izbor i imenovanja, Mandatne komisije, Komisije
za lokalnu samoupravu, Komisije za javne službe, Komisije za financije i imovinsko-pravna pitanja,
Komisije za gospodarska pitanja, Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša, Odbora za
zdravstvo i socijalnu skrb, Odbora za zaštitu sloboda i prava građana i Odbora za zakonodavnu
djelatnost i statutarno-pravna pitanja. Članovi Odbora za prosvjetu, kulturu i znanost imenovani su
na 3. sjednici Županijske skupštine 20. srpnja 2017. godine.
Prema Odluci, predsjednik i članovi radnih tijela imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav
radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi Skupštine. Odlukom je utvrđeno, da komisiju čine
predsjednik i 4 člana, a odbore predsjednik, 3 člana iz reda vijećnika i 3 člana iz reda stručnih
djelatnika odnosno predstavnika stručnih tijela.
S obzirom da u radna tijela Skupštine nisu imenovani svi članovi koji čine ukupan sastav
radnih tijela, a budući da je Davor Mikulić, 3. listopada 2017. godine dostavio obavijest da je imenovan
na dužnost ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na
području Osječko-baranjske županije, što je nespojiva dužnost temeljem članka 78. stavak 1. podstavak
37. Zakona o lokalnim izborima, te mu je mandat vijećnika u Županijskoj skupštini, sukladno članku 79.
stavak 2. Zakona, počeo mirovati protekom roka od osam dana od prihvaćanja dužnosti, Komisija za
izbor i imenovanja je na svojoj 7. sjednici održanoj 2017. godine odlučila predložiti Županijskoj
skupštini donošenje rješenja o razrješenju i imenovanju predsjednika i članova radnih tijela, kojima se:

-

u Komisiji za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
razrješuju Davor Mikulić, dužnosti predsjednika i Renata Forjan, dužnosti članice te se umjesto
njih
imenuju Renata Forjan, za predsjednicu i Dražen Trcović, za člana;

-

u Komisiji za lokalnu samoupravu
imenuje Marija Čačić, za članicu;

-

-

u Komisiji za financije i imovinsko-pravna pitanja
imenuje Vjeran Miličić, za člana;

-

u Komisiji za gospodarska pitanja
imenuje Marija Dujić, za članicu;

-

u Odboru za prosvjetu, kulturu i znanost
imenuje dr. sc. Nedeljko Bosanac, za člana;
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-

u Odboru za zaštitu sloboda i prava građana
imenuje Andrej Jurić, za člana;

-

u Odboru za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
imenuje Ivica Šimundić, za člana.

Usvajanjem navedenog prijedloga bit će potrebno u dogledno vrijeme na Županijskoj skupštini
imenovati članove u sljedeća radna tijela:
-

u Komisiju za javne službe 1 člana/icu,
u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb 1 člana/icu,
u Odbor za zaštitu sloboda i prava građana 2 člana/ice, i
u Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja 2 člana/ice.
Slijedom navedenog, predlaže se Županijskoj skupštini donošenje Rješenja 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. stavak
2. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na ___ sjednici _______________ 2017. godine

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju
predsjednika i članova radnih tijela
Skupštine Osječko-baranjske županije
I.
U Komisiji za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razrješuju se:
1.
2.

Davor Mikulić, dužnosti predsjednika i
Renata Forjan, dužnosti člana.
II.
U radna tijela Skupštine Osječko-baranjske županije imenuju se:

1.
2.

u Komisiju za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
Renata Forjan, za predsjednicu i
Dražen Trcović, za člana

-

u Komisiju za lokalnu samoupravu
Marija Čačić, za članicu

-

u Komisiju za financije i imovinsko-pravna pitanja
Vjeran Miličić, za člana

-

u Komisiju za gospodarska pitanja
Marija Dujić, za članicu

-

u Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost
dr. sc. Nedeljko Bosanac, za člana

-

u Odbor za zaštitu sloboda i prava građana
Andrej Jurić, za člana

-

u Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
Ivica Šimundić, za člana.
III.
Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

KLASA:
URBROJ:

Predsjednik
Dragan Vulin
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