REPUBLIKA HRVATSKA
OSJEČKO-BARANJSKA ŽUPANIJA
SKUPŠTINA ŽUPANIJE

Z A P I S N I K
1. KONSTITUIRAJUĆE SJEDNICE SKUPŠTINE
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE

Klasa: 021-04/17-02/3
Urbroj: 2158-01-01-17-5
Osijek, 27. lipnja 2017.

ZAPISNIK
1. konstituirajuće sjednice Skupštine Osječko-baranjske županije
održane 27. lipnja 2017. godine u Velikoj vijećnici
Skupštine Županije u Osijeku, Županijska ulica broj 4/I

Sjednica je počela s radom u 9,06 sati.
Temeljem odluke Ministarstva uprave Republike Hrvatske sjednicu otvara Andrijana Ćelap, predstojnica
Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji.
Nakon intoniranja himne, Andrijana Ćelap napominje da temeljem članka 87. stavak 4. Zakona o
lokalnim izborima konstituirajućoj sjednici predstavničkog tijela do izbora predsjednika predsjeda prvi
izabrani član s kandidacijske liste koja je dobila najviše glasova. 6. lipnja 2017. godine Županijsko
izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije objavilo je Konačne rezultate izbora za članice i
članove Županijske skupštine Osječko-baranjske županije. Prema prethodno navedenim konačnim
rezultatima izbora kandidacijska lista Hrvatske demokratske zajednice dobila je najviše glasova
36,62%, a prvi izabrani član s liste je gospodin Ivan Anušić. S obzirom da je gospodin Ivan Anušić
izabran za župana Osječko-baranjske županije temeljem članka 90. stavak 4. Zakona o lokalnim
izborima mandat mu miruje po sili zakona. Sljedeći izabrani vijećnik s liste je gospodin Drago
Šubarić. Andrijana Ćelap poziva vijećnika dr.sc. Dragu Šubarića da preuzme predsjedanje sjednicom
do izbora predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije sukladno utvrđenom dnevnom redu.
Svim vijećnicama i vijećnicima želi uspješan daljnji rad.
Sjednicom dalje predsjeda dr.sc. Drago Šubarić.
Predsjedatelj konstatira da je Županijsko izborno povjerenstvo Osječko-baranjske županije, nakon
lokalnih izbora provedenih 21. svibnja 2017., utvrdilo i objavilo Konačne rezultate izbora prema kojima
su u Županijsku skupštinu izabrani:
Ivan Anušić, dr.sc. Drago Šubarić, Željko Kovačević, Leon Žulj, Stjepan Pintarić, Marin Mandarić,
dr.sc. Ivan Požgain, Ivo Zelić, dr.sc. Stjepan Ribić, Dragan Anočić, Dražen Trcović, Stipan Šašlin,
Hrvoje Topalović, Anto Vukoje, dr.sc. Željka Šapina, Marijan Peran, Marela Đurić, Davor Mikulić,
Darko Dorkić, Ivica Čeme, Hrvoje Duvnjak, Ivana Bagarić, dr.sc. Vladimir Šišljagić, dr.sc. Željko
Kraljičak, mr.sc. Danijela Lovoković, Stjepan Krznarić, Zvjezdana Tuma-Pavlov, Zvonko Plavčić,
Anđelko Martinčević, Zoran Kovač, Domagoj Hajduković, Denis Ambruš, Damir Tomić, Marko
Bogatić, Željko Macanić, Ivan Vrdoljak, Stjepan Čuraj, Zvonko Pongrac, Goran Đanić, Goran Soldo,
dr.sc. Krunoslav Karalić, dr.sc. Nedeljko Bosanac, Ivica Šimundić, Marija Čačić, Dragan Vulin,
Davor Boras, Darijan Rudan, Hrvoje Pavković, dr.sc. Lidija Dujmović, Vjeran Miličić, Andrej Jurić,
Renata Forjan, Jovo Šijan, Nevenka Redžep i Borivoj Eklemović.
Predsjedatelj napominje da izabranim članovima Županijske skupštine Ivanu Anušiću, mr.sc. Danijeli
Lovoković, dr.sc. Krunoslavu Karaliću i Davoru Borasu mandat miruje zbog obnašanja nespojive
dužnosti, Stjepan Pintarić, Marin Mandarić, dr.sc. Stjepan Ribić i Ivan Vrdoljak stavili su vijećničke
mandate u mirovanje iz osobnih razloga, a Anto Vukoje je podnio ostavku, te su političke stranke odredile
za njihove zamjenike Leonoru Martinuš, Mariju Dujić, Velimira Goluba, Vanju Prošića, Sanju RogozŠola, Dejana Liovića, Ivicu Mandića i Mirtu Prusina, dok s Kandidacijske liste grupe birača dužnost
preuzima Srđan Igali. O navedenome će vijećnici biti obaviješteni izvješćem Mandatne komisije, te će se
slijedom rečenoga izvršiti prozivka s tako utvrđene liste vijećnika.
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Nakon toga pristupa se prozivci vijećnika i utvrđuje nazočnost 54 vijećnika od ukupno 55 vijećnika
Županijske skupštine, kako slijedi: 1. Denis Ambruš, 2. Dragan Anočić, 3. Ivana Bagarić, 4. Marko
Bogatić, 5. dr.sc. Nedeljko Bosanac, 6. Marija Čačić, 7. Ivica Čeme, 8. Stjepan Čuraj, 9. Darko
Dorkić, 10. Marija Dujić, 11. dr.sc. Lidija Dujmović, 12. Hrvoje Duvnjak, 13. Goran Đanić, 14.
Marela Đurić, 15. Borivoj Eklemović, 16. Renata Forjan, 17. Velimir Golub, 18. Srđan Igali, 19.
Andrej Jurić, 20. Zoran Kovač, 21. Željko Kovačević, 22. dr.sc. Željko Kraljičak, 23. Stjepan
Krznarić, 24. Dejan Liović, 25. Željko Macanić, 26. Ivica Mandić, 27. Anđelko Martinčević, 28.
Leonora Martinuš, 29. Davor Mikulić, 30. Vjeran Miličić, 31. Hrvoje Pavković, 32. Marijan Peran, 33.
Zvonko Plavčić, 34. Zvonko Pongrac, 35. dr.sc. Ivan Požgain, 36. Vanja Prošić, 37. Mirta Prusina, 38.
Nevenka Redžep, 39. Sanja Rogoz-Šola, 40. Darijan Rudan, 41. Goran Soldo, 42. dr.sc. Željka Šapina,
43. Stipan Šašlin, 44. Jovo Šijan, 45. Ivica Šimundić, 46. dr.sc. Vladimir Šišljagić, 47. dr.sc. Drago
Šubarić, 48. Damir Tomić, 49. Hrvoje Topalović, 50. Dražen Trcović, 51. Zvjezdana Tuma-Pavlov,
52. Dragan Vulin, 53. Ivo Zelić i 54. Leon Žulj.
Sjednici nije nazočan vijećnik Domagoj Hajduković.
Ostali nazočni:
1. Andrijana Ćelap, predstojnica Ureda državne uprave u Osječko-baranjskoj županiji, 2. Ivan Anušić,
župan Osječko-baranjske županije, 3. Petar Lagator, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 4.
Goran Ivanović, zamjenik župana Osječko-baranjske županije, 5. mr.sc. Radomir Čvarković, zamjenik
župana Osječko-baranjske županije, 6. Franjo Kanđera, predsjednik Vijeća slovačke nacionalne manjine,
7. Nikola Mak, predsjednik Vijeća njemačke nacionalne manjine, 8. Ahnetka Balatinac, predstavnica
rusinske nacionalne manjine, 9. Dragoljub Siljanoski, predstavnik makedonske nacionalne manjine, 10.
Ljerka Ništ-Kokolari, v.d. tajnika Županije, 11. Katica Čosić, v.d. pročelnika Upravnog odjela za
upravne i pravne poslove, 12. Ružica Gverieri, pročelnica Upravnog odjela za zdravstvo i socijalnu skrb,
13. Ivana Katavić Milardović, u z. pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i regionalni razvoj, 14.
mr.sc. Danijela Lovoković, pročelnica Upravnog odjela za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i prirode,
15. Romana Mihaljević, pročelnica Službe za zajedničke poslove, 16. Ranko Radunović, pročelnik
Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo, 17. Snježana Raguž, pročelnica Upravnog odjela
za javne financije, 18. Davor Slivka, pročelnik Službe za javnu nabavu, 19. Snježana Staščik, pročelnica
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 20. Silva Wendling, pročelnica
Upravnog odjela za poljoprivredu i ruralni razvoj, 21. Maja Alduk Šakić, viša savjetnica u Tajništvu
Županije, 22. Saša Forgić, pomoćnik tajnika Županije, 23. Ivan Hampovčan, savjetnik u Tajništvu
Županije, 24. Ivan Karalić, poslovni tajnik župana, 25. Gordana Kibel, viša savjetnica u Tajništvu
Županije, 26. Jerka Lukačević, pomoćnica tajnika Županije, 27. Svjetlana Rauš, pomoćnica pročelnika
Upravnog odjela za prosvjetu, kulturu, šport i tehničku kulturu, 28. Ružica Slišković Bartoloti,
pomoćnica pročelnika Službe za zajedničke poslove, 29. Branko Vrbošić, viši savjetnik u Tajništvu
Županije, 30. Oliver Grigić, ravnatelj Zavoda za prostorno uređenje Osječko-baranjske županije, 31.
Gordan Matković, ravnatelj Agencije za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima na području
Osječko-baranjske županije, 32. mr.sc. Antonio Sobol, direktor Turističke zajednice Osječko-baranjske
županije, 33. Jasna Šimunović, voditeljica Službe za opću upravu Ureda državne uprave u Osječkobaranjskoj županiji, 34. mr.sc. Dražen Tomić, ravnatelj Zavoda za informatiku Osijek, 35. Hrvoje Puljić,
viši savjetnik u Upravnom odjelu za javne financije, 36. Josip Subašić, Zavod za informatiku Osijek i 37.
Ivan Puhanić, viši stručni suradnik u Službi za zajedničke poslove.
Sjednici su nazočni i predstavnici sredstava javnog priopćavanja.
S obzirom da je sjednici nazočna zakonom i Statutom Županije propisana potrebna većina vijećnika,
Skupština može pravovaljano odlučivati.
Predsjedatelj predlaže da se za ovjerovitelje zapisnika današnje sjednice izaberu:
1. Denis Ambruš i
2. Dragan Anočić.
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Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj nakon poziva vijećnicima da se izjasne o
prijedlogu, konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen, te da su za ovjerovitelje zapisnika
izabrani Denis Ambruš i Dragan Anočić.
Predsjedatelj konstatira da zapisnik vodi Ivka Igali iz Tajništva Županije.
Predsjedatelj napominje da su vijećnici uz poziv za sjednicu dobili i dnevni red, te će se slijedom toga rad
Županijske skupštine odvijati prema u pozivu utvrđenom dnevnom redu, kako slijedi:
1.
2.
3.
4.

Izbor predsjednika i članova Mandatne komisije
Izvješće Mandatne komisije
- svečana prisega članova Županijske skupštine
Izbor predsjednika i članova Komisije za izbor i imenovanja
Izbor predsjednika i potpredsjednika Županijske skupštine.

Nakon toga prelazi se na rad prema utvrđenom dnevnom redu.

TOČKA 1.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA MANDATNE KOMISIJE

Predsjedatelj napominje da je Mandatna komisija osnovana Odlukom o radnim tijelima Skupštine
Osječko-baranjske županije. Mandatna komisija na konstituirajućoj sjednici, temeljem izvješća
Županijskog izbornog povjerenstva izvješćuje Skupštinu o provedenim izborima i imenima izabranih
vijećnika, o podnesenim ostavkama na dužnost vijećnika, imenima vijećnika koji obnašaju dužnost
nespojivu s dužnošću vijećnika te o zamjenicima vijećnika koji umjesto njih počinju obavljati dužnost
vijećnika Skupštine i zaključno predočuje Skupštini listu vijećnika koji počinju obnašati dužnost.
Mandatna komisija ima predsjednika i 2 člana. Predsjednik i članovi radnih tijela Skupštine Županije
imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara stranačkoj strukturi
Skupštine.
Predsjedatelj poziva vijećnike da predlože kandidate za predsjednika i članove Mandatne komisije.
Ivica Čeme, u ime klubova vijećnika HDZ-a, HDSSB-a i HNS-a predlaže da se u Mandatnu komisiju
izaberu:
1. Dragan Anočić, za predsjednika i
2. Hrvoje Pavković, za člana.
Nadalje, predlaže da trećeg člana Mandatne komisije predloži oporba u Skupštini.
Vladimir Šišljagić, s obzirom na prijedlog da jedan član Mandatne komisije bude iz opozicije,
predlaže stanku radi konzultacija.
Predsjedatelj određuje stanku od 5 minuta.
Nakon stanke, Vladimir Šišljagić iznosi prijedlog opozicije u Skupštini: SDP-a, Most-a, Živog zida i
Nezavisne liste Snaga Slavonije i Baranje, da se za člana Mandatne komisije izabere Stjepan Krznarić.
Predsjedatelj pita ima li još prijedloga.
Budući da nije bilo drugih prijedloga, predsjedatelj predlaže da se glasuje o prijedlogu u cjelini s obzirom
da je podnesen jedan prijedlog za predsjednika i dva člana Mandatne komisije.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog jednoglasno prihvaćen.
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da se u Mandatnu komisiju izaberu:
1. Dragan Anočić, za predsjednika,
2. Hrvoje Pavković i
3. Stjepan Krznarić, za članove.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjedatelj konstatira da su u Mandatnu komisiju većinom glasova
(51 za, 3 suzdržana) izabrani: Dragan Anočić, za predsjednika, Hrvoje Pavković i Stjepan Krznarić, za
članove, te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova Mandatne komisije
Klasa: 021-04/17-22/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 1.)
Predsjedatelj daje stanku od 20 minuta u kojoj će se sastati Mandatna komisija i pripremiti Izvješće.
Poziva vijećnike da za vrijeme stanke popune upitnike, a tekst prisege potpišu nakon Izvješća Mandatne
komisije, odnosno položene prisege te napominje da ove dokumente treba predati djelatnicima Tajništva
Županije.

Nakon stanke nastavlja se s radom.

TOČKA 2.

IZVJEŠĆE MANDATNE KOMISIJE

Predsjedatelj poziva predsjednika Mandatne komisije Dragana Anočića da podnese Izvješće.
Dragan Anočić, predsjednik Mandatne komisije podnosi
IZVJEŠĆE
Klasa: 013-03/17-03/18
Urbroj: 2158/1-01-05-17-2
(Izvješće se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 2.)

Predsjedatelj otvara raspravu.
Kako se nitko nije javio za riječ, predsjedatelj zaključuje raspravu i konstatira da je Skupština primila na
znanje Izvješće Mandatne komisije, te da su vijećničku dužnost počeli obnašati vijećnici navedeni u
Izvješću.

4

Predsjedatelj napominje da sukladno članku 3. i 36. Poslovnika Skupštine Županije, nakon Izvješća
Mandatne komisije, a prije početka obavljanja svoje dužnosti, vijećnici pred predsjedateljem daju svečanu
prisegu. Tekst prisege izgovara predsjedatelj, a nakon toga vijećnici izgovaraju riječ "prisežem". Tekst
izgovorene prisege vijećnici zatim potpisuju.
Predsjedatelj poziva nazočne da ustanu, a vijećnike da pristupe davanju svečane prisege i potom je
potpišu.
Predsjedatelj izgovara tekst prisege utvrđen Poslovnikom Skupštine Županije. Vijećnici izjavljuju
"prisežem" te potpisuju tekst prisege.

TOČKA 3.

IZBOR PREDSJEDNIKA I ČLANOVA KOMISIJE ZA IZBOR I IMENOVANJA

Predsjedatelj napominje da je Komisija za izbor i imenovanja radno tijelo Skupštine osnovano Odlukom o
radnim tijelima Skupštine Osječko-baranjske županije. Kako je Komisija za izbor i imenovanja radno
tijelo koje, između ostalog, treba predložiti Skupštini kandidate za predsjednike i članove radnih tijela
Skupštine, potrebno je na ovoj sjednici imenovati predsjednika i članove ove Komisije.
Komisija ima predsjednika i 4 člana koje imenuje Skupština iz reda vijećnika. Predsjednik i članovi radnih
tijela Skupštine Županije imenuju se iz reda vijećnika tako da sastav radnog tijela, u pravilu, odgovara
stranačkoj strukturi Skupštine.
Predsjedatelj poziva vijećnike da predlože kandidate za predsjednika i članove Komisije za izbor i
imenovanja.
Ivica Čeme, u ime klubova vijećnika HDZ-a, HDSSB-a, HNS-a i HSS-a predlaže da se u Komisiju za
izbor i imenovanja izaberu:
1. Hrvoje Topalović, za predsjednika,
2. Ivica Čeme,
3. Ivica Mandić i
4. Velimir Golub, za članove.
Nadalje, predlaže da petog člana Komisije za izbor i imenovanja predloži opozicija.
Damir Tomić iznosi usuglašeni prijedlog opozicije kojim se predlaže da se za petog člana Komisije za
izbor i imenovanja izabere Denis Ambruš.
Predsjedatelj pita javlja li se još netko za riječ.
Kako se više nitko nije javio za riječ, predsjedatelj predlaže da se glasuje o prijedlogu u cjelini budući
da je podnesen jedan prijedlog za predsjednika i četiri člana Komisije za izbor i imenovanja.
Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je prijedlog prihvaćen većinom glasova (51 za, 3
suzdržana).
Predsjedatelj daje na glasovanje prijedlog da se u Komisiju za izbor i imenovanja izaberu:
1. Hrvoje Topalović, za predsjednika,
2. Ivica Čeme,
3. Ivica Mandić,
4. Velimir Golub i
5. Denis Ambruš, za članove.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da su u Komisiju za izbor i imenovanja većinom glasova
(51 za, 3 protiv) izabrani: Hrvoje Topalović, za predsjednika, Ivica Čeme, Ivica Mandić, Velimir
Golub i Denis Ambruš, za članove, te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika i članova
Komisije za izbor i imenovanja
Klasa: 021-04/17-22/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 3.)

TOČKA 4.

IZBOR PREDSJEDNIKA I POTPREDSJEDNIKA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

Predsjedatelj napominje da Skupština ima predsjednika kojeg bira iz reda vijećnika na način utvrđen
Poslovnikom Skupštine. Predsjednik se bira većinom glasova svih članova predstavničkog tijela. Pravo
isticati kandidate za predsjednika Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine. Pravo isticati kandidate za
predsjednika imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani sukladno propisima o pravima
nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u pisanom obliku. Istaknuti vijećnik
postaje kandidat za predsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i 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.
Hrvoje Topalović, u ime vijećnika HDZ-a, HDSSB-a, HNS-a i HSS-a, ističe kao kandidata za
predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije Dragana Vulina te čita njegov životopis.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjedatelj konstatira da je za predsjednika Županijske skupštine
istaknut vijećnik Dragan Vulin.
Predsjedatelj poziva vijećnika Dragana Vulina koji je istaknut kao kandidat za predsjednika Županijske
skupštine da se izjasni prihvaća li kandidaturu.
Istaknuti kandidat za predsjednika Skupštine Dragan Vulin izjašnjava se da prihvaća kandidaturu za
predsjednika Skupštine.
Predsjedatelj poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Dragana Vulina za predsjednika
Skupštine.
Nakon glasovanja vijećnika predsjedatelj konstatira da je Dragan Vulin utvrđen kao kandidat za
predsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije budući da se za prijedlog njegove kandidature
izjasnilo više od 15 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.
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Nakon glasovanja predsjedatelj konstatira da je za predsjednika Skupštine većinom glasova svih vijećnika
izabran Dragan Vulin (33 za, 3 protiv, 18 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru predsjednika Skupštine
Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-04/17-21/1
Urbroj: 2158/1-01-01-17-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 4.)
Predsjedatelj čestita izabranom predsjedniku Skupštine te ga poziva da preuzme daljnje vođenje sjednice
Skupštine.
Predsjednik Skupštine Osječko-baranjske županije Dragan Vulin zahvaljuje se na izboru.
Sjednicom dalje predsjeda predsjednik Skupštine Dragan Vulin.
Potom se prelazi na izbor potpredsjednika Županijske skupštine.
Predsjednik napominje da Skupština ima dva potpredsjednika koje bira iz reda vijećnika na način utvrđen
Poslovnikom Skupštine. U pravilu jedan potpredsjednik se bira iz reda skupštinske većine, a drugi iz reda
skupštinske manjine, na njihov prijedlog. Potpredsjednici se biraju većinom glasova svih članova
predstavničkog tijela. Pravo isticati kandidate za potpredsjednike Skupštine ima svaki vijećnik Skupštine.
Pravo isticati kandidate za potpredsjednike imaju i vijeća i predstavnici nacionalnih manjina izabrani
sukladno propisima o pravima nacionalnih manjina. Svoje prijedloge ovi predlagatelji podnose u pisanom
obliku. Istaknuti vijećnik postaje kandidat za potpredsjednika ukoliko prihvati kandidaturu i ukoliko se za
prijedlog njegove kandidature javno izjasni najmanje 15 vijećnika. Izbor potpredsjednika Skupštine
obavlja se javnim glasovanjem. Ukoliko je utvrđeno više kandidata od broja koji se bira, glasovanje se
obavlja tajno.
Predsjednik poziva vijećnike da pristupe isticanju kandidata za dva potpredsjednika Skupštine te
njihovom izboru.
Hrvoje Topalović, u ime vijećnika HDZ-a, HDSSB-a, HNS-a i HSS-a, ističe kao kandidata za
potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije Ivicu Čemea te čita njegov životopis. Nadalje,
predlaže da skupštinska manjina predloži drugog potpredsjednika Skupštine.
Vladimir Šišljagić iznosi usuglašeni prijedlog opozicije u Skupštini te ističe kao kandidata za
potpredsjednika Skupštine Zvjezdanu Tuma-Pavlov te čita njezin životopis.
Budući da drugih prijedloga nije bilo, predsjednik konstatira da su za potpredsjednike Skupštine istaknuti
sljedeći kandidati:
1. Ivica Čeme i
2. Zvjezdana Tuma-Pavlov.
Predsjednik poziva vijećnike koji su istaknuti kao kandidati za potpredsjednike Skupštine Osječkobaranjske županije da se izjasne prihvaćaju li kandidaturu.
Istaknuti kandidati za potpredsjednike Skupštine Ivica Čeme i Zvjezdana Tuma-Pavlov izjašnjavaju se da
prihvaćaju kandidaturu za potpredsjednika Županijske skupštine.
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Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature za potpredsjednike Skupštine, te
napominje da se o svakom prijedlogu posebno izjašnjava prema redoslijedu podnošenja.
Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Ivice Čemea za potpredsjednika
Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je Ivica Čeme utvrđen kao kandidat za
potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije (34 za).
Predsjednik poziva vijećnike da se izjasne o utvrđivanju kandidature Zvjezdane Tuma-Pavlov za
potpredsjednicu Skupštine.
Nakon izjašnjavanja vijećnika predsjednik konstatira da je Zvjezdana Tuma-Pavlov utvrđena kao kandidat
za potpredsjednicu Skupštine Osječko-baranjske županije (52 za).
Predsjednik konstatira da su kao kandidati za potpredsjednike Skupštine utvrđeni:
1. Ivica Čeme i
2. Zvjezdana Tuma-Pavlov.
Budući da su utvrđena dva kandidata za potpredsjednike Skupštine, što odgovara broju koji se bira,
predsjednik poziva vijećnike da se javnim glasovanjem izjasne o svakom podnesenom prijedlogu,
odnosno javnim glasovanjem izaberu dva potpredsjednika Skupštine.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Ivica Čeme izabere za potpredsjednika Skupštine.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da je za potpredsjednika Skupštine izabran Ivica
Čeme većinom glasova (33 za, 3 protiv, 18 suzdržanih), te je Skupština Županije donijela
RJEŠENJE
o izboru potpredsjednika Skupštine
Osječko-baranjske županije
Klasa: 021-04/17-21/2
Urbroj: 2158/1-01-01-17-1
(Rješenje se prilaže zapisniku i njegov je sastavni dio - prilog broj 5.)
Predsjednik čestita izabranom potpredsjedniku Skupštine Ivici Čemeu te ga poziva da zauzme svoje
mjesto za predsjedničkim stolom.
Predsjednik daje na glasovanje prijedlog da se Zvjezdana Tuma-Pavlov izabere za potpredsjednicu
Skupštine.
Nakon ponovljenog glasovanja predsjednik konstatira da Zvjezdana Tuma-Pavlov nije izabrana za
potpredsjednicu Skupštine (22 za, 24 suzdržana) budući da nije dobila potrebnu većinu glasova, te
napominje da će se izbor potpredsjednika Skupštine Osječko-baranjske županije ostaviti za sljedeću
sjednicu Županijske skupštine.
Potom predsjednik napominje da je prije početka ove konstituirajuće sjednice usuglašeno s nositeljima
lista koje su zastupljene u Skupštini Osječko-baranjske županije da se odmah nakon ove sjednice održi 2.
sjednica Skupštine Osječko-baranjske županije te obrazlaže opravdanost hitnog sazivanja sjednice.
Nadalje, napominje da će poziv s predloženim dnevnim redom biti dostavljen vijećnicima po završetku
konstituirajuće sjednice te sukladno dogovoru saziva 2. sjednicu Skupštine Osječko-baranjske županije za
11,30 sati.
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Budući da je time dnevni red iscrpljen, predsjednik zaključuje konstituirajuću sjednicu Županijske
skupštine u 10,59 sati.

Klasa: 021-04/17-02/3
Urbroj: 2158/1-01-01-17-5

Predsjedatelj:
dr.sc. Drago Šubarić

Predsjednik
Dragan Vulin

Zapisničar
Ivka Igali

Ovjerovitelji:
Denis Ambruš
Dragan Anočić

Ova sjednica je snimljena u digitalnom audio formatu u trajanju od 101,07 minute.
Zapisniku 1. konstituirajuće sjednice se prilažu akti koji su doneseni na sjednici.
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