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a)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I
IMENOVANJU ČLANOVA RADNIH TIJELA
SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Odredbama članka 35. točke 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
("Narodne novine" broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150711. i 144/12.) i članka 30.
točke 21. podstavka 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.) utvrđena je nadležnost Županijske skupštine za
biranje, imenovanje i razrješenje članova radnih tijela osnovanih posebnom odlukom.
Odlukom o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj
1/10.) Skupština Osječko-baranjske županije je osnovala 11 radnih tijela, radi proučavanja pitanja iz
svoje nadležnosti, pripreme, razmatranja i podnošenja prijedloga akata i drugih prijedloga, pripreme
rasprave na njezinim sjednicama, praćenja provođenja utvrđene politike i izvršavanja akata iz svoje
nadležnosti te izvršenja drugih zadaća od interesa za pospješivanje obavljanja poslova iz samoupravne
nadležnosti Županije (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.
Prema članku 3. stavku 1. Odluke o osnivanju radnih tijela, predsjednik i članovi stalnih radnih
tijela osnovanih tom Odlukom imenuju se na vrijeme do isteka mandata Skupštine koja ih je imenovala.
Stoga je nakon održanih redovnih lokalnih izbora i konstituiranja Županijske skupštine potrebno
imenovati predsjednike i članove radnih tijela osnovanih tom Odlukom. Prema članku 2. stavku 2.
Odluke predsjednici 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
pojedinih organizacija i zajednica odnosno organa i tijela, te pojedini znanstveni i stručni djelatnici.
Odlukom je utvrđeno, da komisije čine predsjednik i 4 člana, osim Mandatne komisije koju čine
predsjednik i 2 člana, dok odbore čine predsjednik i 3 člana iz reda vijećnika te 3 člana izvan
vijećničkog sastava iz reda stručnih djelatnika odnosno predstavnika stručnih organizacija i tijela.
Budući da je Skupština nakon lokalnih izbora po konstituiranju nije imenovala sve članove
radnih tijela Skupštine i drugih tijela Županije za čije je imenovanje nadležna potrebne je imenovati po
jednoga vijećnika za članove: Komisije za javne službe, Komisije za prostorno uređenje i zaštitu okoliša
i Odbora za zdravstvo i socijalnu skrb te po dva člana vanjska člana u Odbor za zaštitu sloboda i prava
građana i Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja.
Stoga je temeljem članka 43. stavka 2. Statuta Osječko-baranjske županije, te članka 66. stavka
1. Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 8/96., 2/97., 8/01., 6/03.,
2/06., 5/09. i 2/13.) i članka 8. stavka 1. podstavka 4. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječkobaranjske županije, Komisija za izbor i imenovanja odlučila je predložiti Županijskoj skupštini
donošenje Rješenja o razrješenju i imenovanju članova radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske
županije, kako slijedi:
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KLASA:
URBROJ:
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 2. stavak
2. i 3. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije ("Županijski glasnik" broj 1/10.),
Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _______ sjednici ____________________ 2018.
godine

RJEŠENJE
o razrješenju i imenovanju članova
radnih tijela Skupštine
Osječko-baranjske županije

I.
Stjepan Čuraj razrješuje se dužnosti člana Komisije za javne službe i Odbora za zakonodavnu
djelatnost i statutarno-pravna pitanja.

II.
Za članove radnih tijela Skupštine Osječko-baranjske županije imenuju se:
-

u Komisiju za javne službe

1.
2.

Vinko Ručević i
Ivica Šimundić;

-

u Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb
Marija Čačić;

-

u Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja
Bojan Tojagić.

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

Predsjednik
Dragan Vulin
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DOSTAVITI:
1.
Imenovani
2.
Upravni odjel za upravne i pravne poslove
3.
Tajništvo Županije
4.
Služba za zajedničke poslove
5.
Pismohrana
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b)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU
ČLANA ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA
RAVNOPRAVNOST SPOLOVA

Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova osnovano je posebnom Odlukom Županijske
skupštine, donesenom na 11. sjednici 19. rujna 2002. godine.
Povjerenstvo je osnovano radi osiguranja kontinuiranog poticanja, povezivanja i usklađivanja
djelatnosti stručnih i drugih ustanova i tijela čija je djelatnost od značenja za ostvarivanje
ravnopravnosti na području Osječko-baranjske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi
stvaranju materijalnih i drugih uvjeta osiguravanja njihovog poštivanja i ostvarivanja. Člankom 2. i 3.
Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova ("Županijski glasnik" broj 7/02.
i 15/08.) podrobnije je uređen djelokrug rada toga tijela.
Za pripremu ili obavljanje pojedinih poslova iz svojega djelokruga Povjerenstvo može osnivati
stručne timove kao privremena ili stalna radna tijela (članak 5. Odluke).
Prema članku 28. stavku 2. Zakona o ravnopravnosti spolova ("Narodne novine" broj 82/08. i
69/17.), županijska povjerenstva za ravnopravnost spolova jesu radno-savjetodavna tijela županijskih
skupština u čijem sastavu su zastupljeni članovi/članice županijskih skupština,
koordinatori/koordinatorice u uredima državne uprave, predstavnici/ce nevladinih udruga i nezavisni
stručnjaci/kinje. Stoga je člankom 4. stavcima 1. i 2. Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za
ravnopravnost spolova, propisano da Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova čine
predsjednik i 16 članova, koje imenuje Skupština Županije, te da su u sastavu tog radnosavjetodavnog tijela Skupštine Županije zastupljeni vijećnici, koordinator za ravnopravnost spolova
Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, predstavnici nevladinih udruga i nezavisni
stručnjaci.
Na 4. sjednici Županijske skupštine 26. rujna 2017. godine imenovani su predsjednik i 8 od
ukupno potrebnih 16 članova Povjerenstva, te je preostalo imenovati još 8 članova. Stoga je u okviru
ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 1. podstavkom 4. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječkobaranjske županije, Komisija za izbor i imenovanja na 10. sjednici održanoj 28. veljače 2018. godine,
odlučila predložiti Županijskoj skupštini donošenje Rješanja u tekstu koji glasi:
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KLASA:
URBROJ:

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 4. stavak 2.
Odluke o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova ("Županijski glasnik" broj 7/02.
i 15/08.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____ sjednici ___________________
2018. godine

RJEŠENJE
o imenovanju člana
Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova

I.
Za člana Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova imenuje se Marija Dujić.

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

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1.
Imenovani
2.
Upravni odjel za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu
3.
Tajništvo Županije
4.
Služba za zajedničke poslove
5.
Pismohrana
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c)

PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU ČLANA
POVJERENSTVA
ZA
UTVRĐIVANJE
TURISTIČKO-VINSKIH CESTA NA PODRUČJU
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

U cilju stvaranja pretpostavki za održiv razvoj ruralnog prostora i unaprjeđenje turističkovinske ponude na području Osječko-baranjske županije, Skupština Osječko-baranjske županije u 2008.
godini donijela je Odluku o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije
("Županijski glasnik" broj 18/08.).
Značaj donošenja Odluke očitovao se u potrebi proširenja turističke ponude na prostoru
Županije. Navedenom Odlukom utvrđuje se pojam turističko-vinske ceste, uvjeti koje mora ispunjavati
turističko-vinska cesta i postupak proglašenja turističko-vinske ceste.
Člankom 8. stavkom 2. Odluke utvrđen je sastav Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih
cesta na području Županije, koji je izmijenjen na sjednici Županijske skupštine 26. rujna 2013. godine
("Županijski glasnik" broj 10/13.). Naime, broj članova Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih
cesta na području Županije je povećan, te ga čine predsjednik i osam umjesto dosadašnjih šest
članova koje imenuje Skupština Županije iz reda vijećnika Skupštine Županije, predstavnika upravnog
tijela za poljoprivredu i ruralni razvoj, Turističke zajednice Županije, djelatnika u turizmu i vinara.
Sukladno navedenom, s obzirom na prestanak mandata dosadašnjim članovima Povjerenstva za
utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije, potrebno je da
Županijska skupština u novome sazivu, imenuje predsjednika i članove Povjerenstva za utvrđivanje
turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske županije na vrijeme do isteka svoga mandata.
Na 4. sjednici Županijske skupštine 26. rujna 2017. godine imenovani su predsjednik i 5 od
ukupno potrebnih 8 članova Povjerenstva od kojih je jedan predstavnik turističke zajednice s područja
na kojem se proglašava turističko-vinska cesta, te je preostalo imenovati još 2 člana. Stoga je u okviru
ovlasti utvrđenih člankom 8. stavkom 1. podstavkom 4. Odluke o radnim tijelima Skupštine Osječkobaranjske županije, Komisija za izbor i imenovanja na 10. sjednici održanoj 28. veljače 2018. godine,
odlučila predložiti Županijskoj skupštini donošenje Rješenja u tekstu koji glasi:
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KLASA:
URBROJ:

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 8.
stavak 2. Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjske županije ("Županijski
glasnik" broj 18/08., 1/10. i 10/13.), Skupština Osječko-baranjske županije donijela je na _____
sjednici ____________ 2018. godine

RJEŠENJE
o imenovanju člana
Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta
na području Osječko-baranjske županije

I.
Za člana Povjerenstva za utvrđivanje turističko-vinskih cesta na području Osječko-baranjske
županije imenuje se Ivica Šimundić.

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

Predsjednik
Dragan Vulin

DOSTAVITI:
1.
Imenovani
2.
Upravni odjel za poljoprivredu
3.
Upravni odjel za kontinentalni turizam
4.
Tajništvo Županije
5.
Služba za zajedničke poslove
6.
Pismohrana

7

