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Z A P I S N I K 
 

29. sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije 
održane 30. siječnja 2013. godine u Velikoj vijećnici 

Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I 
 
 
 
Sjednicu otvara mr.sc. Zlatko Maksimović, predsjednik Skupštine u 10,15 sati. 
 
Potom predsjednik predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika izaberu: 
 1. Dušan Brković i 
 2. Željko Bugarić. 
 
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjednik nakon poziva vijećnicima da se izjasne o prijedlogu, 
konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika izabrani Dušan 
Brković i Željko Bugarić. 
 
Predsjednik konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije. 
 
Nakon toga pristupa se utvrđivanju nazočnosti vijećnika prozivkom. Utvrđeno je da su sjednici 
nazočna 42 vijećnika od ukupno 51 vijećnika Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Ozana Andrić, 2. 
Borko Baraban, 3. Dane Barišić, 4. Šimo Barišić, 5. Milan Bisić, 6. Ivica Bogadi, 7. Dušan Brković, 8. 
Željko Bugarić, 9. Stjepan Culek, 10. Ivica Čeme, 11. Stjepan Čuraj, 12. Andrija Dubravac, 13. mr.sc. 
Mato Dunković, 14. Željko Đapić, 15. Borivoj Eklemović, 16. Željko Franjić, 17. Franjo Gavran, 18. 
Mihalj Gerstmajer, 19. Goran Ilić, 20. Vlado Koren, 21. Ivica Kozina, 22. Ante Kristić, 23. Stjepan 
Krznarić, 24. mr.sc. Zlatko Maksimović, 25. Josip Marković, 26. Mario Matanovac, 27. Frida Mikić, 
28. Dario Opačak, 29. Kruno Pandžić, 30. Zvonko Plavčić, 31. Gordana Puđa, 32. Nevenka Redžep, 
33. Darijan Rudan, 34. mr.sc. Josip Salapić, 35. Stjepan Sokol, 36. Dario Soldić, 37. Srećko Tatarević, 
38. Emica Tivanovac, 39. Darko Vrtarić, 40. Zdravko Vukić, 41. Antun Vuković i 42. dr.sc. Andrija 
Zdravčević. 
 
Nakon prozivke utvrđeno je da sjednici nisu nazočni vijećnici: 1. dr.sc. Goran Bandov, 2. dr.sc. 
Dragutin Bodakoš, 3. Radovan Gotovac, 4. Petar Lagator, 5. Ivanka Majbaum, 6. Daria Paloš, 7. Pavo 
Šarčević, 8. Đuro Zemljak i 9. Zdravko Živković. 
 
Sjednici su naknadno pristupili vijećnici:1. Radovan Gotovac i 2. Ivanka Majbaum. 
 
Ostali nazočni: 
1. dr.sc. Vladimir Šišljagić, župan Osječko-baranjske županije, 2. Jovan Jelić, zamjenik župana 
Osječko-baranjske županije, 3. dr.sc. Željko Kraljičak, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 
4. Basri Haliti, predsjednik Vijeća albanske nacionalne manjine, 5. Nikola Mak, predsjednik Vijeća 
njemačke nacionalne manjine, 6. dr.sc. Davor Brunčić, tajnik Županije, 7. Andrej Bičak, v.d. 
pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 8. Ružica Gverieri, 
pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb, 9. Martin Marolin, pročelnik Upravnog 
odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 10. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke 
poslove, 11. Ranko Radunović, pročelnik Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i 
zaštitu okoliša, 12. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela za javne financije, 13. Davor Slivka, 
pročelnik Službe za javnu nabavu, 14. Milica Šakota, pročelnica Upravnog odjela za upravne i pravne 
poslove, 15. Silva Wendling, pročelnica Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 16. Saša 
Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 17. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 18. Gordana Kibel, viša 
savjetnica u Tajništvu Županije, 19. Bernardica Lovrić, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za 
javne financije, 20. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 21. Ljerka Ništ-Kokolari, 
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pomoćnica tajnika Županije, 22. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za prosvjetu, 
kulturu, šport i tehničku kulturu, 23. Ružica Slišković Bartoloti, 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. Snježana Vidranski-Škorić, 
pomoćnica pročelnika Upravnog odjela za javne financije, 27. Ivana Buzuk Radoš, v.d. ravnatelja 
Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije, 
28. Mislav Ćurić, predsjednik Županijskog savjeta mladih, 29. Tihomir Glavaš, ravnatelj Uprave za 
ceste Osječko-baranjske županije, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-
baranjske županije, 31. Kornelija Mlinarević, zamjenica direktora Regionalne razvojne agencije 
Slavonije i Baranje d.o.o., 32. Hrvoje Šimić, ravnatelj Opće županijske bolnice Našice, 33. mr.sc. 
Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 34. Tomislav Petric, viši savjetnik u 
Upravnom odjelu za poljoprivredu i ruralni razvoj, 35. Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za 
zajedničke poslove i 36. Grgur Vasilj, volonter u Službi za zajedničke poslove. 
 
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja. 
 
S obzirom da sjednici prisustvuje potrebita većina vijećnika, Skupština može pravovaljano odlučivati. 
 
Zatim se prelazi na utvrđivanje dnevnog reda. Uz poziv za sjednicu dostavljen je i prijedlog dnevnog 
reda. 
 
Predsjednik predlaže da se dnevni red dopuni točkom 
7. Izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije 
a) Utvrđivanje prestanka dužnosti predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije mr.sc. 

Zlatka Maksimovića povodom podnesene ostavke 
b) Izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Predsjednik poziva nazočne, ukoliko imaju prijedloga za izmjenu ili dopunu tako predloženog 
dnevnog reda da ih podnesu. 
 
U raspravi u svezi ovoga prijedloga sudjeluju: Ivica Čeme, Ivica Kozina, Davor Brunčić, Stjepan 
Čuraj, Goran Ilić, Franjo Gavran i Vladimir Šišljagić. 
 
Predsjednik određuje stanku od 10 minuta radi dogovora predstavnika klubova vijećnika. 
 
 
Nakon stanke, predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu za dopunu 
dnevnog reda točkom 7. Izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je prijedlog za dopunu dnevnog reda 
prihvaćen većinom glasova (25 za). 
 
Predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o prijedlogu dnevnog reda u cjelini. 
 
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je većinom glasova (25 za, 3 protiv, 11 
suzdržanih) utvrđen sljedeći 
 
 

D N E V N I    R E D 
 
 
 1. Usvajanje zapisnika 28. sjednice Skupštine Županije 
 2. Pitanja i prijedlozi vijećnika 
 3. Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske županije 
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 4. Prijedlog za promjenu Poslovnika Skupštine Osječko-baranjske županije 
 5. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka sanacije Opće županijske bolnice Našice 
 6. Prijedlog Sporazuma o utvrđivanju Osnovnog programskog i financijskog okvira Hrvatskog 

narodnog kazališta u Osijeku za razdoblje od 2014. do 2017. godi 
 7. Izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije 
 a) Utvrđivanje prestanka dužnosti predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije mr.sc. 

Zlatka Maksimovića povodom podnesene ostavke 
 b) Izbor predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije 
 
 
Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu. 
 
 
TOČKA 1. USVAJANJE ZAPISNIKA 28. SJEDNICE SKUPŠTINE ŽUPANIJE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu primili zapisnik 28. sjednice Skupštine 
Županije. 
 
Budući da nije bilo primjedbi na zapisnik, predsjednik daje na glasovanje zapisnik 28. sjednice te, nakon 
izjašnjavanja vijećnika, konstatira da je zapisnik 28. sjednice Skupštine prihvaćen bez primjedbi 
jednoglasno. 
 
Predsjednik poziva ovjerovitelje zapisnika 28. sjednice dr.sc. Dragutina Bodakoša i Ivicu Bogadija da 
poslije sjednice potpišu zapisnik. 
 
 
TOČKA 2. PITANJA I PRIJEDLOZI VIJEĆNIKA 
 
Predsjednik napominje da pod ovom točkom dnevnog reda vijećnici mogu postavljati pitanja županu, 
njegovim zamjenicima i pročelnicima upravnih tijela. Predsjednik podsjeća na odredbu članka 8. 
Poslovnika Skupštine po kome se ona mogu odnositi samo na pitanja iz djelokruga rada i nadležnosti 
Skupštine. 
 
Emica Tivanovac postavlja pitanje kada će započeti radovi na izgradnji lokalne ceste Nard-Šag, kojom 
dinamikom će se odvijati i kada će cesta biti izgrađena. 
 
Darko Vrtarić, u svezi prosvjeda poljoprivrednika u Đakovu zbog zatvaranja ispostave Agencije za 
plaćanja u poljoprivredi, postavlja pitanje što je Županija poduzela, je li uputila zahtjev da se ne ukine 
ispostava s obzirom na specifičnost Đakovštine i veliki broj poljoprivrednika. 
 
Josip Marković postavlja pitanje Županu ima li saznanja koliko je od 11 komunalnih tvrtki iz područja 
vodnog gospodarstva na našem području provelo restrukturiranje, te moli da se o tome prikupe podaci i 
dostavi pisani odgovor. Kako ne bi izostala velika financijska sredstva predlaže da se održe odgovarajući 
sastanci i iniciraju aktivnosti vezane uz restrukturiranje. Nadalje, predlaže da se u izvješćima koja se 
podnose Skupštini daju podaci i o pojedinačnim aktivnostima vijećnika (sudjelovanje na sjednicama i po 
pojedinim točkama dnevnog reda). 
 
Goran Ilić postavlja pitanje koliko je sredstava do sada Županija uložila u projekt Višenamjenskog 
hidrotehničkog sustava (VHS) ili vodne stepenice, kakvi su izgledi da taj projekt bude realiziran i kada će 
se to dogoditi. 
 
Ivica Čeme, u svezi smjene ravnatelja u Domu zdravlja Osijek i Zavodu za javno zdravstvo Osječko-
baranjske županije, pita Župana što se to tamo stvarno dogodilo i kakva je trenutna situacija u te dvije 
zdravstvene ustanove. 
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Predsjednik napominje da su sjednici pristupili vijećnici Ivanka Majbaum i Radovan Gotovac te 
konstatira da su sjednici Skupštine sada nazočna 44 vijećnika. 
 
Frida Mikić postavlja pitanje planira li Osječko-baranjska županija u 2013. godini poticati ulaganja u 
obnovljive izvore energije u kućanstvima. 
 
Ante Kristić pita kako napreduje realizacija projekta geodetsko-katastarske izmjere zemljišta na području 
naše Županije. 
 
Dario Soldić, u svezi najave prve potpredsjednice Vlade i ministrice vanjskih i europskih poslova Vesne 
Pusić da su otvoreni natječaji za projekte navodnjavanja poljoprivrednog zemljišta, postavlja pitanje kakva 
je situacija u Osječko-baranjskoj županiji vezano uz prijavu na natječaje i kojom se dinamikom priprema 
dokumentacija. 
 
Zdravko Vukić, s obzirom da je dosadašnja politika Osječko-baranjske županije da se u provedbi različitih 
razvojnih projekata maksimalno koriste sredstva fondova EU, umjesto sredstava županijskog proračuna, 
pita hoće li se ovakva politika i dalje nastaviti. 
 
Na postavljena pitanja vijećnika odgovore je dao župan Vladimir Šišljagić. 
 
 
Sjednicu dalje nastavlja voditi Andrija Zdravčević, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 3. PRIJEDLOG ZA PROMJENU STATUTA OSJEČKO-BARANJSKE 

ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Podnositelj Prijedloga je Župan Osječko-baranjske županije. 
 
Komisija za izbor i imenovanja predlaže Skupštini da, ako prihvati Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-
baranjske županije, u Povjerenstvo za pripremu i utvrđivanje Prijedloga Odluke o izmjenama i dopunama 
Statuta imenuje: 
1. dr.sc. Andriju Zdravčevića, za predsjednika 
2. dr.sc. Davora Brunčića, 
3. mr.sc. Matu Dunkovića, 
4. Dariu Paloš i 
5. mr.sc. Josipa Salapića, za članove. 
 
Prijedlog za promjenu Statuta razmatrao je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj daje Prijedlog za promjenu Statuta Osječko-baranjske 
županije na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je Prijedlog za promjenu Statuta jednoglasno prihvaćen. 
 
Budući da je prihvaćen Prijedlog za promjenu Statuta, predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog za 
imenovanje predsjednika i članova Povjerenstva. 
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (3 suzdržana), te je 
Skupština Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga za promjenu 
Statuta Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 012-03/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-6 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.) 
 
 
TOČKA 4. PRIJEDLOG ZA PROMJENU POSLOVNIKA SKUPŠTINE OSJEČKO-

BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Predsjedatelj napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Tajništvu 
Županije. 
 
Podnositelj Prijedloga je Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja. 
 
Predsjedatelj otvara raspravu. U raspravi sudjeluje Ivica Čeme. 
 
Sjednicu dalje nastavlja voditi Zlatko Maksimović, predsjednik Skupštine. 
 
Predsjednik daje na glasovanje Prijedlog Zaključka o prihvaćanju Prijedloga za promjenu Poslovnika 
Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Zaključka jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 

Z A K L J U Č A K 
 

o prihvaćanju Prijedloga za 
promjenu Poslovnika Skupštine 

Osječko-baranjske županije 
 
Klasa: 012-04/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-4 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.) 
 
 
TOČKA 5. PRIJEDLOG ODLUKE O POKRETANJU POSTUPKA SANACIJE OPĆE 

ŽUPANIJSKE BOLNICE NAŠICE 
 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za zdravstvo i socijalnu skrb. Naknadno je dostavljen izmijenjeni Prijedlog Odluke. 
 
Odluku je predložio Župan. 
 
Prijedlog Odluke su razmatrali Komisija za javne službe, Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-
pravna pitanja, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb i Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja. 
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Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. U raspravi sudjeluju: Stjepan Čuraj, Ivica Čeme, Ivica Kozina, Ivica Bogadi, 
Željko Bugarić, Goran Ilić, Zdravko Vukić, Ivanka Majbaum, Darko Vrtarić i Vladimir Šišljagić. 
 
Stjepan Čuraj, u ime Kluba vijećnika HNS-HSU, predlaže da se prihvati prvotni Prijedlog Odluke o 
pokretanju postupka sanacije Opće županijske bolnice Našice. 
 
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog Kluba vijećnika HNS-HSU da se prihvati prvotni Prijedlog 
Odluke. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da prijedlog nije prihvaćen (6 za). 
 
Predsjednik daje na glasovanje izmijenjeni Prijedlog Odluke kojeg su vijećnici primili neposredno prije 
sjednice. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Odluke prihvaćen većinom glasova (28 za, 4 
protiv, 4 suzdržana), te je Skupština Županije donijela 
 

O D L U K U 
 

o pokretanju postupka sanacije 
Opće županijske bolnice Našice 

 
Klasa: 510-01/13-01/6 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-8 
 
(Odluka se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.) 
 
 
TOČKA 6. PRIJEDLOG SPORAZUMA O UTVRĐIVANJU OSNOVNOG 

PROGRAMSKOG I FINANCIJSKOG OKVIRA HRVATSKOG NARODNOG 
KAZALIŠTA U OSIJEKU ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2017. GODINE 

 
Predsjednik napominje da su vijećnici materijal primili uz poziv za sjednicu, a pripremljen je u Upravnom 
odjelu za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu. 
 
Župan je predložio prihvaćanje Prijedloga Sporazuma. 
 
Prijedlog Sporazuma su razmatrali Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost, Komisija za javne službe, 
Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja i Komisija za financije i imovinsko-pravna 
pitanja. 
 
Zaključke ovih tijela vijećnici su dobili u Izvješću podijeljenom prije sjednice. 
 
Predsjednik otvara raspravu. 
 
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjednik daje Prijedlog Sporazuma na glasovanje. 
 
Nakon glasovanja predsjednik konstatira da je Prijedlog Sporazuma jednoglasno prihvaćen, te je Skupština 
Županije donijela 
 
 

Z A K L J U Č A K 
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o prihvaćanju Sporazuma o utvrđivanju 

Osnovnog programskog i financijskog okvira 
Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku za 

razdoblje od 2014. do 2017. godine 
 
Klasa: 612-01/13-01/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
(Zaključak se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.) 
 
 
Predsjednik se zahvaljuje vijećnicima, Županu, upravnim tijelima i medijima na suradnji, te po njegovom 
prijedlogu sjednicu dalje nastavlja voditi Andrija Zdravčević, potpredsjednik Skupštine. 
 
 
TOČKA 7. IZBOR PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

a) UTVRĐIVANJE PRESTANKA DUŽNOSTI PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE MR.SC. ZLATKA MAKSIMOVIĆA 
POVODOM PODNESENE OSTAVKE 

 
Predsjedatelj napominje da prema članku 91. stavku 1. podstavku 3. Zakona o lokalnoj i područnoj 
(regionalnoj) samoupravi prava na temelju obavljanja dužnosti predsjednika prestaju danom kada 
predstavničko tijelo utvrdi činjenicu podnošenja ostavke na dužnost, a najkasnije tridesetog dana od 
dana podnošenja ostavke. 
 
Budući da je 30. siječnja 2013. godine mr.sc. Zlatko Maksimović podnio ostavku na dužnost 
predsjednika Županijske skupštine, predsjedatelj poziva vijećnike da utvrde ovu činjenicu. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da se utvrdi činjenica podnošenja ostavke. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da Skupština većinom glasova (3 protiv, 7 
suzdržanih) utvrđuje da je mr.sc. Zlatko Maksimović podnio ostavku na dužnost predsjednika 
Skupštine Osječko-baranjske županije, te je Skupština Županije donijela 
 
 R J E Š E N J E 
 

o utvrđivanju prestanka dužnosti predsjednika 
Skupštine Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-21/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-2 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.) 
 
 

b) IZBOR PREDSJEDNIKA SKUPŠTINE OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 
Budući da je Skupština utvrdila prestanak dužnosti predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije 
mr.sc. Zlatka Maksimovića povodom podnesene ostavke, predsjedatelj napominje da je potrebno prići 
izboru novog predsjednika Županijske skupštine. 
 
 
Skupština ima predsjednika kojeg bira iz reda vijećnika na način utvrđen Poslovnikom Skupštine. 
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Predsjednik se bira većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Pravo isticati kandidate za 
predsjednika Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine. Istaknuti vijećnik postaje kandidat za predsjednika 
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 Osječko-
baranjske županije mr.sc. Josipa Salapića te obrazlaže prijedlog. 
 
Ivica Čeme ističe kao kandidata za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije dr.sc. Andriju 
Zdravčevića. 
 
U raspravi sudjeluju: Vladimir Šišljagić, Stjepan Čuraj, Mato Dunković i Ivica Čeme. 
 
Predsjedatelj poziva kandidate da se izjasne prihvaćaju li kandidaturu za predsjednika Skupštine Osječko-
baranjske županije. 
 
Vijećnik mr.sc. Josip Salapić izjavljuje da prihvaća kandidaturu za predsjednika Skupštine Osječko-
baranjske županije. 
 
Vijećnik dr.sc. Andrija Zdravčević izjavljuje da ne prihvaća kandidaturu za predsjednika Skupštine 
Osječko-baranjske županije 
 
Predsjedatelj poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o utvrđivanju kandidature mr.sc. Josipa 
Salapića za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije. 
 
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da je mr.sc. Josip Salapić utvrđen kao kandidat za 
predsjednika Skupštine budući da je za prijedlog njegove kandidature glasovalo 25 vijećnika. 
 
Budući da je utvrđen jedan kandidat za predsjednika, predsjedatelj poziva vijećnike da se javnim 
glasovanjem izjasne o podnesenom prijedlogu, odnosno javnim glasovanjem izaberu predsjednika 
Skupštine. 
 
Vijećnik Željko Bugarić predlaže da se vijećnici o izboru predsjednika Skupštine izjašnjavaju javno 
imenom i prezimenom. 
 
Tajnik Skupštine Davor Brunčić napominje da je Poslovnikom Skupštine utvrđen način izjašnjavanja 
vijećnika. 
 
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da se mr.sc. Josip Salapić izabere za predsjednika Skupštine. 
 
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je za predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije 
većinom glasova (26 za, 5 protiv, 6 suzdržanih) izabran mr.sc. Josip Salapić, te je Skupština Županije 
donijela 
 
 
 
 
 
 
 R J E Š E N J E 
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o izboru predsjednika Skupštine 
Osječko-baranjske županije 

 
Klasa: 021-04/13-21/2 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-1 
 
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 6.) 
 
 
 
Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjedatelj zaključuje sjednicu u 14,25 sati. 
 
 
 
Klasa: 021-04/13-02/1 
Urbroj: 2158/1-01-01-13-5 
 
 
 
 Predsjednik 
 
 mr.sc. Zlatko Maksimović 
 
 
 Predsjedatelj 
 
 dr.sc. Andrija Zdravčević 
            potpredsjednik 
 
 
 
Zapisničar 
 
Ivka Igali 
 
 
 
 Ovjerovitelji: 
 
 Dušan Brković 
 
 Željko Bugarić 
 
 
 
 
Ova sjednica je snimljena u digitalnom formatu u trajanju od 180,10 minute. Ovom zapisniku se 
prilažu akti koji su doneseni na sjednici. 


