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I Z V J E Š Ć E 
 

o zaključcima radnih tijela donesenim 
povodom razmatranja materijala za 4. sjednicu 

Skupštine Osječko-baranjske županije 
26. rujna 2013. 

 
 
 
TOČKA 3. INFORMACIJA O PROBLEMATICI STATISTIČKE PODJELE I POLITIKE 

REGIONALNOG RAZVOJA REPUBLIKE HRVATSKE 
 

Župan je 17. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
problematici statističke podjele i politike regionalnog razvoja Republike Hrvatske. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 4. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI POLJOPRIVREDNE 

PROIZVODNJE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju i problematici poljoprivredne proizvodnje na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela razmatralo je Informaciju na 2. 
sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine. 
 

Povjerenstvo iskazuje zabrinutost radi propadanja malih OPG-ova što ide u korist velikim 
poljoprivrednim subjektima, a čemu u prilog ide važeći Zakon o poljoprivrednom zemljištu čijom 
provedbom mala OPG mogu ostati bez državnog poljoprivrednog zemljišta kojeg obrađuju. 
 

Osim toga Povjerenstvo je ukazalo na kašnjenje donošenja Programa ruralnog razvoja za 
razdoblje od 2014.-2020. godine što će imati za posljedicu nemogućnost korištenja fondova EU. 
 

Poseban naglasak Povjerenstvo stavlja na problematiku koja proizlazi iz nelegaliziranih 
poljoprivrednih objekata te smatra kako u postupku pregovora između Republike Hrvatske i Europske 
unije, pregovarači Republike Hrvatske nisu ispregovarali povoljnije uvjete za legalizaciju 
poljoprivrednih objekata u prijelaznom razdoblju što će imati za posljedicu činjenicu kako naši 
poljoprivrednici neće moći koristiti sredstva EU za modernizaciju nelegaliziranih objekata. 
 

U skladu sa Zaključkom s prethodne sjednice održane 23. srpnja 2013. godine, a u svezi ne 
funkcioniranja robne burze i poziva nadležnim ministarstvima Republike Hrvatske na žurno rješavanje 
problema kako bi ista profunkcionirala, ovo Povjerenstvo radi velike važnosti funkcioniranja robne 
burze ponovo naglašava potrebu donošenja zakonskih pretpostavki za funkcioniranje robne burze kako 
bi poljoprivrednici imali jasnu strategiju što proizvoditi i koje poljoprivredne proizvode tržiti. 
 

Osim toga Povjerenstvo izražava svoju zabrinutost radi loše komunikacije nadležnog 
Ministarstva s poljoprivrednim proizvođačima osobito u zadnjem slučaju bolesti Aujeszkoga za koju 
se nije sustavno provodio monitoring niti su proizvođači svinja bili informirani o mogućnosti 
sudjelovanja u monitoringu, a što ima za posljedicu zabranu izvoza živih svinja u veliku većinu 
zemalja Europske unije. 
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TOČKA 5. INFORMACIJA O ŽETVI I OTKUPU PŠENICE RODA 2013. GODINE NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o žetvi 

i otkupu pšenice roda 2013. godine na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela razmatralo je i prihvatilo 
Informaciju na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine. 
 
 
TOČKA 6. INFORMACIJA O ORGANIZIRANOSTI I STANJU KOMUNALNOG 

GOSPODARSTVA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
organiziranosti i stanju komunalnog gospodarstva na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 20. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 2. sjednici 
održanoj 25. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 7. INFORMACIJA O STANJU I KVALITETI VODA, TE IZVORIMA 

ONEČIŠĆENJA VODA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju i kvaliteti voda, te izvorima onečišćenja voda na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 20. rujna 
2013. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Stožer zaštite i spašavanja Osječko-baranjske županije razmatrao je i prihvatio 
Informaciju na 1. sjednici održanoj 23. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje 
pripremljenog akta u predloženom tekstu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Savjet za zdravlje razmatrao je i prihvatio Informaciju na 1. sjednici održanoj 24. rujna 2013. 
godine. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Informaciju na 2. sjednici 
održanoj 25. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 8. INFORMACIJA O ORGANIZACIJI LINIJSKOG PRIJEVOZA PUTNIKA U 

CESTOVNOM PROMETU 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
organizaciji linijskog prijevoza putnika u cestovnom prometu. 
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Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 20. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
 
TOČKA 9. PRIJEDLOG PROGRAMA SUFINANCIRANJA DRŽAVNE IZMJERE I 

KATASTRA NEKRETNINA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE 
ŽUPANIJE ZA RAZDOBLJE 2013. - 2016. GODINE 

 
Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese Program 

sufinanciranja državne izmjere i katastra nekretnina na području Osječko-baranjske županije za 
razdoblje 2013. - 2016. godine. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Prijedlog Programa na 2. sjednici održanoj 
23. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini njegovo donošenje u predloženom tekstu. 
 

Županijsko povjerenstvo za gospodarski razvitak sela razmatralo je i prihvatilo Prijedlog 
Programa na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Programa na 2. 
sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Programa u predloženom 
tekstu. 
 
 
 
TOČKA 10. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ULO HLADNJAČE D.O.O. OSIJEK ZA 2012. 

GODINU 
 

Župan je 22. srpnja 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 
poslovanju ULO hladnjače d.o.o. Osijek za 2012. godinu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 2. sjednici 
održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
 
TOČKA 11. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU CESTINGA D.O.O. OSIJEK ZA 2012. GODINU 
 

Župan je 22. srpnja 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 
poslovanju Cestinga d.o.o. Osijek za 2012. godinu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 2. sjednici 
održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
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TOČKA 12. IZVJEŠĆE O POSLOVANJU ZRAČNE LUKE OSIJEK D.O.O. ZA 2012. 
GODINU 

 
Župan je 22. srpnja 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o 

poslovanju Zračne luke Osijek d.o.o. za 2012. godinu. 
 

Komisija za gospodarska pitanja razmatrala je Izvješće na 2. sjednici održanoj 23. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Izvješće na 2. sjednici 
održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
TOČKA 13. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

OSNIVANJU JAVNE USTANOVE AGENCIJE ZA UPRAVLJANJE 
ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA PODRUČJU OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te donese 

Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o osnivanju javne ustanove Agencije za upravljanje 
zaštićenim prirodnim vrijednostima na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za prostorno uređenje i zaštitu okoliša razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. 
sjednici održanoj 25. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 14. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNAMA ODLUKE O 

UPRAVNIM TIJELIMA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te donese 
Odluku o izmjenama i dopunama Odluke o upravnim tijelima Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. 
sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 15. PRIJEDLOG POLUGODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU 

PRORAČUNA OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Polugodišnji 
izvještaj o izvršenju Proračuna Osječko-baranjske županije za 2013. godinu. 
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Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Polugodišnjeg 
izvještaja na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje 
Polugodišnjeg izvještaja u predloženom tekstu. 
 
 
TOČKA 16. INFORMACIJE O KORIŠTENJU SREDSTAVA PRORAČUNSKE ZALIHE 
   a) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. LIPNJA 
DO 30. LIPNJA 2013. GODINE 

 
Župan je 5. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. lipnja do 30. lipnja 2013. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici 
održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
   b) INFORMACIJA O KORIŠTENJU SREDSTAVA OSIGURANIH NA 

POTPROGRAMU "PRORAČUNSKA ZALIHA" PRORAČUNA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE ZA 2013. GODINU ZA RAZDOBLJE OD 1. SRPNJA 
DO 31. SRPNJA 2013. GODINE 

 
Župan je 5. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 

korištenju sredstava osiguranih na Potprogramu "Proračunska zaliha" Proračuna Osječko-baranjske 
županije za 2013. godinu za razdoblje od 1. srpnja do 31. srpnja 2013. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Informaciju na 2. sjednici 
održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 17. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O PLAĆI, 

NAKNADI ZA RAD I MATERIJALNIM PRAVIMA DUŽNOSNIKA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i donese Odluku o izmjeni i 

dopuni Odluke o plaći, naknadi za rad i materijalnim pravima dužnosnika Osječko-baranjske županije. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. 
sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 18. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA I DOPUNI ODLUKE O 

ODREĐIVANJU NAKNADA VIJEĆNICIMA I ČLANOVIMA RADNIH 
TIJELA 

 
Predsjednik Županijske skupštine je 16. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri 

i prihvati prijedlog  te donese Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o određivanju naknada 
vijećnicima i članovima radnih tijela. 
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Župan je 12. rujna 2013. godine razmatrao Nacrt Odluke o izmjenama i dopuni Odluke o 
određivanju naknada vijećnicima i članovima radnih tijela te je suglasan s tekstom Nacrta Odluke. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. 
sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 19. PRIJEDLOG ODLUKE O SUFINANCIRANJU MEĐUMJESNOG JAVNOG 

PRIJEVOZA ZA REDOVITE UČENIKE SREDNJIH ŠKOLA OSJEČKO-
BARANJSKE ŽUPANIJE U RAZDOBLJU RUJAN - PROSINAC 2013. 
GODINE 

 
Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati prijedlog te donese 

Odluku o sufinanciranju međumjesnog javnog prijevoza za redovite učenike srednjih škola Osječko-
baranjske županije u razdoblju rujan - prosinca 2013. godine. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Prijedlog Odluke na 2. sjednici održanoj 
23. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom tekstu. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je Prijedlog Odluke na 2. 
sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u predloženom 
tekstu. 
 
 
TOČKA 20. INFORMACIJA O STANJU I PROBLEMATICI PREDŠKOLSKOG ODGOJA 

I NAOBRAZBE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 22. srpnja 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Informaciju o 
stanju i problematici predškolskog odgoja i naobrazbe na području Osječko-baranjske županije. 
 

Komisija za lokalnu samoupravu razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 20. rujna 
2013. godine i predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Odbor za prosvjetu, kulturu i znanost razmatrao je Informaciju na 2. sjednici održanoj 23. 
rujna 2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 

Komisija za javne službe razmatrala je Informaciju na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. 
godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Informacije. 
 
 
TOČKA 21. IZVJEŠĆE O PROVEDBI NACIONALNE STRATEGIJE IZJEDNAČAVANJA 

MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S INVALIDITETOM OD 2007. DO 2015. 
GODINE NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE U 2011. I 
2012. GODINI 

 
Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri i prihvati Izvješće o provedbi 

Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom od 2007. do 2015. godine na 
području Osječko-baranjske županije u 2011. i 2012. godini. 
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Povjerenstvo za provedbu Nacionalne strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom od 2007. do 2015. godine na području Osječko-baranjske županije razmatralo je i 
prihvatilo Izvješće na 1. sjednici održanoj 3. rujna 2013. godine. 
 

Povjerenstvo smatra da su osobe s invaliditetom u cijeloj Državi nedovoljno upoznate sa 
svojim osnovnim pravima i načinom njihova ostvarivanja. Radi toga će se u svom budućem radu 
Povjerenstvo posebno zalagati za osiguravanje mjesta na kojem bi osobe s invaliditetom kvalitetno i 
brzo mogle dobiti sve potrebne informacije o svojim pravima i pomoć u ostvarivanju istih. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb razmatrao je Izvješće na 2. sjednici održanoj 24. rujna 
2013. godine te predlaže Skupštini prihvaćanje Izvješća. 
 
 
 
TOČKA 22. IZVJEŠĆE O STANJU I PROBLEMATICI ZDRAVSTVENIH USTANOVA 

ČIJI JE OSNIVAČ OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA U 2012. GODINI 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine primio k znanju Izvješće o stanju i problematici zdravstvenih 
ustanova čiji je osnivač Osječko-baranjska županija u 2012. godini, te predložio Skupštini njegovo 
razmatranje. 
 

Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb primio je k znanju Izvješće na 2. sjednici održanoj 24. 
rujna 2013. godine te predlaže Skupštini da ga razmotri. 
 

Komisija za javne službe primila je k znanju Izvješće na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. 
godine te predlaže Skupštini da ga razmotri. 
 

Savjet za zdravlje primio je k znanju Izvješće na 1. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine. 
 

Komisija za financije i imovinsko-pravna pitanja razmatrala je i primila na znanje Izvješće 
na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine, te predlaže Skupštini njegovo razmatranje. 
 
 
 
TOČKA 23. PRIJEDLOG ODLUKE O IZMJENAMA ODLUKE O TURISTIČKO-

VINSKIM CESTAMA NA PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 
 

Župan je 12. rujna 2013. godine predložio Skupštini da razmotri prijedlog i donese Odluku o 
izmjenama Odluke o turističko-vinskim cestama na području Osječko-baranjska županija. 
 

Odbor za zakonodavnu djelatnost i statutarno-pravna pitanja razmatrao je Prijedlog 
Odluke na 2. sjednici održanoj 24. rujna 2013. godine te predlaže Skupštini donošenje Odluke u 
predloženom tekstu. 
 
 
 
TOČKA 24.  PRIJEDLOG RJEŠENJA O IMENOVANJU RAVNATELJA AGENCIJE ZA 

UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA NA 
PODRUČJU OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE 

 
Komisija za izbor i imenovanja je povodom razmatranja prijava dostavljenih po 

raspisanome javnom natječaju na 3. sjednici održanoj 17. rujna 2013. godine utvrdila Prijedlog 
Rješenja o imenovanju ravnatelja Javne ustanove Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim 
vrijednostima na području Osječko-baranjske županije te predlaže Skupštini donošenje Rješenja u 
predloženom tekstu. 
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TOČKA 25. PRIJEDLOG RJEŠENJA O RAZRJEŠENJU I IMENOVANJU ČLANA 
ODBORA ZA ZAŠTITU SLOBODA I PRAVA GRAĐANA 

 
Komisija za izbor i imenovanja je na 3. sjednici održanoj 17. rujna 2013. godine utvrdila 

Prijedlog Rješenja o razrješenju i imenovanju člana Odbora za zaštitu sloboda i prava građana te 
predlaže Skupštini donošenje Rješenja u predloženom tekstu. 
 


