
 

 
 

 
 REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 
                ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

            Odbor za izbor i imenovanja 
 
Klasa: 013-03/14-01/09 
Urbroj: 2196/1-03-14-1 
Vinkovci, 11. ožujka 2014. god. 
 
 Temeljem članka 30. Poslovnika Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije 
(«Službeni vjesnik» Županije br. 4/13), te članka 1, 5. i 7. Odluke o radnim tijelima Županijske 
skupštine («Službeni vjesnik» Županije br. 11/09.), Odbor za izbor i imenovanja na sjednici 
održanoj 11. ožujka 2014. god. donosi 
 
 

Z A K LJ U Č A K 
 

I. 
Prihvaća se i predlaže Županijskoj skupštini da usvoji prijedlog Rješenja o izmjenama i 

dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko-
srijemske županije, te umjesto Sanje Čuljak i Maria Naglića za članove Suda imenuje: 

- KRISTINU ČERNOK, dipl. iur. iz Vukovara 
- IDU KUIĆ, dipl. iur. iz Vinkovaca 

 
II. 

 Predlaže se Županijskoj skupštini da za članove Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske 
županije izabere: 

- IVANA GALETA iz Vinkovaca, Zlatana Sremca 43 
- FILIPA SUŠCA iz Vukovara, Sv. Leopolda Mandića 6 
- ENU BOŽANOVIĆ iz Donjeg Novog sela, M. A. Reljkovića 125 
- MAJU MIHALJEVIĆ iz Nuštra, Zvonimirova 12 
- JOSIPA BABIĆA iz Rokovaca, Vinkovačka 77 
- MARKA BRNJIĆA iz Vinkovaca, Željeznička 16a 
- IGORA KRZNARA iz Otoka, Bosutska 13a 
- LUKU KRALJEVIĆA iz Vinkovaca, A. Starčevića 4 
- ALENA PETRINOVIĆA iz Vinkovaca, J. Dalmatinca 3 
- LJILJANU BEČVARDI iz Vukovara, Vijeća Europe 220 
- STJEPANA GAŠPAROVIĆA iz Štitara, M. Gupca 42 

 
III. 

 Odbor prihvaća i predlaže Županijskoj skupštini donošenje Rješenja o izmjenama i 
dopunama Rješenja o imenovanju sudaca porotnika Općinskog suda u Vinkovcima, te na 
prijedlog predsjednice Suda za suce porotnike za Grad Vinkovce imenuje: 

- ZORANA VUČIĆA iz Vinkovaca, Šokačka 20 
- ŽARKA IPŠU iz Vinkovaca, Školska 71 
- MIRKA KORDIŠA iz Vinkovaca, Ćirila i Metoda 12 
- BRANIMIRA BIČANIĆA iz Vinkovaca, I. B. Mažuranić 12 

                      



 

- MILANA KLIŠANIĆA iz Vinkovaca, Ohridska 14 
- ŠIMUNA DEŽIĆA iz Vinkovaca, Ive Tijardovića 19 
- VINKA PAVELIĆA iz Vinkovaca, Ferde Livadića 75A 

  
IV. 

 Prihvaća se prijedlog Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvu i ruralni razvoj o 
imenovanju Županijskog povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te se 
predlaže Županijskoj skupštini da imenuje: 
 

•  Za predsjednika: 
Andriju Matića, dipl. ing. – pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak 
seoskoga prostora 

•  Za zamjenike predsjednika: 
Nenada Jerkovića, dipl. oec. – viši savjetnik specijalist za gospodarstvo VSŽ 
Darka Juzbašića, dipl. ing. – pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, 
šumarstvo i razvitak seoskoga prostora 
Tomislava Matakovića, ing.građ. –  stručni suradnik za prostorno uređenje Zavoda za prostorno 
uređenje  

•  Za tajnicu 
Silviju Dogan, administrativni tajnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i razvitak 
seoskoga prostora 

•  Za članove: 
1. Davora Adžića, dr. vet. med. Tordinci 
2. Zorana Marića, dipl.ing, Vinkovci,  
3. Davora Antinac, dipl.ing., Stari Mikanovci 
4. Marka Petrovića, Soljani 

 
 
 
 
                                PREDSJEDNIK ODBORA 

         Dražen Milinković, dipl. ing.  v. r. 
 
   



  
         
 

                     REPUBLIKA HRVATSKA 

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 
                                  TAJNIŠTVO 

 
Klasa: 114-04/14-01/01 
Ur.broj: 2196/1-04-13-1 
Vinkovci, 27. veljače 2014.godine 
 
                                                                                                           Županijskoj skupštini 
                                                                                                                                                                                               
Predmet: Rješenje o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
                 Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske županije 
               -  dostavlja se -             
               
Skupština Vukovarsko – srijemske županije je na svojoj sjednici 31. ožujka 2010. godine donijela 
Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske 
županije, u kojem su imenovani predsjednik i članovi Službeničkog suda, ali s obzirom kako je 
došlo do promjena u statusu članova, a prema članku 48. st. 3. Zakona o službenicima i 
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 
61/11) predsjednikom i članovima službeničkog suda za područje županije ne može biti imenovan 
pročelnik upravnog tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, potrebno je 
izmijeniti i dopuniti Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko – 
srijemske županije. 
 
U privitku dopisa dostavljamo Vam Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o 
imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske županije, te Vas 
molimo da Prijedlog Rješenja uvrstite na dnevni red sjednice Županijske skupštine.                          
      
S poštovanjem, 
                                                                                                     Zamjenica tajnice: 
                                                                                                 Jadranka Golubić, dipl.iur. 
 
 
 
 
 
 
 Prilog: 

1. Prijedlog Rješenja o izmjenama i dopunama Rješenja o imenovanju predsjednika i članova 
Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske županije 

2. Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske 
županije                                          

                   



                                                                        
  

- prijedlog -  
 

                     REPUBLIKA HRVATSKA 

  VUKOVARSKO-SRIJEMSKA  ŽUPANIJA 
                          ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
                       Klasa:  
                      Ur. broj: 2196/1-03-14-1 
                  Vinkovci, __. ožujka 2014. godine        

                                                                                                                     
Na temelju članaka 4. Odluke o ustrojavanju Službeničkog suda za područje Vukovarsko – 
srijemske županije („Službeni vjesnik“ Vukovarsko – srijemske županije broj: 3/09) i članaka 17. i 
40 Statuta Vukovarsko – srijemske županije („Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ 
broj: 4/13), Skupština Vukovarsko – srijemske županije na ___ sjednici održanoj dana _____ 2014. 
godine, donosi 
 

RJEŠENJE 
o izmjenama i dopunama  

Rješenja o imenovanju predsjednika i članova  
Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske županije  

 
I. 
 

Rješenje o imenovanju predsjednika i članova Službeničkog suda Vukovarsko – srijemske županije 
(„Službeni vjesnik Vukovarsko – srijemske županije“ broj: 4a/10) mijenja se prema odredbama 
ovoga Rješenja. 
 

II. 
U članku 1. točka 2. mijenja se i glasi: 
 
„2. Kristina Černok, diplomirana pravnica iz Vukovara, za članicu 
 
U istom članku točka 4. mijenja se i glasi: 
 
„4. Ida Kuić, diplomirana pravnica iz Vinkovaca, za članicu. 
 

III. 
 

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenom vjesniku Vukovarsko – srijemske 
županije. 
 
                                                                                                           Predsjednik Skupštine: 
                                                                                                           Antun Žagar, graf. ing. 

                    





                                      
                        REPUBLIKA HRVATSKA 

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
     Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo 

     i razvitak seoskoga prostora 
 

KLASA: 320-12/14-01/06 
UR. BROJ: 2196/1-07-14-1 
Vinkovci,  29. siječnja 2014. 
 
 
            
            ŽUPAN 

ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
         
 

PREDMET: Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog 
povjerenstva za procjenu  šteta od elementarnih nepogoda 
 
 
Sukladno Zakonu o zaštiti od elementarnih nepogoda (NN br. 73/97) 

dostavljamo Vam prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda na razmatranje i 
usvajanje. 

 
Sa poštovanjem, 

                         PROČELNIK: 
               Andrija Matić, dipl. ing. 
 
 
 
 
 
Privitak: 

1. Prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog povjerenstva za 
procjenu šteta od elementarnih nepogoda 

 
Dostaviti: 

1. Župan 
2. Županijska skupština 
3. Ovaj Odjel 
4. Pismohrana  
 

 
 
                 PRIJEDLOG 



 
O D L U K A 

O OSNIVANJU I IMENOVANJU 
ŽUPANIJSKOG POVJERENSTVA ZA PROCJENU ŠTETA OD ELEMENTARNIH 

NEPOGODA 
 
 

I. 
 
Županijska skupština osniva Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od 
elementarnih nepogoda na području Vukovarsko-srijemske županije. 
 

II. 
 
U Županijsko povjerenstvo za procjenu šteta od elementarnih nepogoda imenuje se: 
 

•  Za predsjednika: 
Andrija Matić, dipl. ing. – pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i 
razvitak seoskoga prostora 

•  Za zamjenike predsjednika: 
Nenad Jerković, dipl. oec. – viši savjetnik specijalist za gospodarstvo VSŽ 
Darko Juzbašić, dipl. ing. – pomoćnik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu, 
šumarstvo i razvitak seoskoga prostora 
Tomislav Mataković, ing.građ. –  stručni suradnik za prostorno uređenje Zavoda za 
prostorno uređenje  

•  Za tajnika: 
Silvija Dogan, administrativni tajnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i 
razvitak seoskoga prostora 

•  Za članove: 
1. dr. vet. med. Davor Adžić, Tordinci 
2. Zoran Marić, dipl.ing, Vinkovci,  
3. Davor Antinac, dipl.ing., Stari Mikanovci 
4. Marko Petrović, Soljani 

 
 

III. 
 

Zadaće Povjerenstva su: 
- organizira i usklađuje procjenu šteta u općinama i gradovima, 
- utvrđuje štete za cijelo područje Županije, 
- daje  županu podatke o štetama poradi proglašenja elementarne 

nepogode, 
- potvrđuje štete za područje  Županije kojoj pomoć određuje lokalna 

samouprava, 
- predlaže Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima odobrenje 

žurne financijske i druge  pomoći, 
- izrađuje svodne preglede šteta za Županiju i prema redovitu postupku 

dostavlja ih Državnom povjerenstvu i nadležnim ministarstvima, 
 
 



- izrađuje izvješća o svom radu i utrošku sredstava pomoći na području 
Županije prema korisnicima tih sredstava, 

- prethodno potvrđuje vrijednost štete s područja gradova i općina, 
- ustrojava županijska podpovjerenstva i stručna povjerenstva općina i 

gradova za procjenu šteta i usklađuje njihov rad, 
- daje prijedloge za odobravanje pomoći iz proračuna Županije, 
- priprema prethodno izvješće za Vladu Republike Hrvatske, Ministarstvo  

financija, te nadležno ministarstvo o nastanku nepogoda, 
- daje prijedloge Državnom povjerenstvu i Vladi Republike Hrvatske sa 

podatcima neophodnima za proglašenje elementarne nepogode na 
razini države, 

- obavlja i druge poslove u skladu s ovom odlukom, te poslove koje mu 
prenose Državno povjerenstvo ili mu povjere gradska i općinska 
povjerenstva. 

 
IV. 

 
Članovi Povjerenstva imenuju se na četiri godine. 

 
V. 
 

Članovi Povjerenstva i Podpovjerenstava imaju pravo naknade za rad  na teret 
Županijskog proračuna. 
 

VI. 
 

Stručne i administrativne poslove za Povjerenstvo obavljaju nadležna upravna 
tijela Županije. 

 
VII. 

 
 Ova Odluka stupa na snagu  danom objave u «Službenom vjesniku» 
Vukovarsko-srijemske županije. 
 

VIII. 
 
 Danom stupanja na snagu ove odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju i 
imenovanju Povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda koju je 
donijela Skupština Vukovarsko-srijemske županije  na 11. sjednici održanoj dana 08. 
srpnja 2010. godine. 
 
 
        Predsjednik Skupštine: 
            Antun Žagar, ing. 
 
 
 

 



                                      
                        REPUBLIKA HRVATSKA 

 VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA 
               Ž U P A N 

 
KLASA: 320-12/14-01/06 
UR. BROJ: 2196/1-01-14-2 
Vinkovci,  29. siječnja 2014. 
 
 
 
 
 

Temeljem članka 41. Statuta Vukovarsko-srijemske županije («Službeni 
vjesnik» Županije br. 9/09) i članka 104. Poslovnika Skupštine Vukovarsko-srijemske 
županije («Službeni vjesnik» Županije br. 9/09), Župan Vukovarsko-srijemske 
županije, donosi 
 
 
 

ZAKLJUČAK 
 
 

I. 
 

Prihvaćam prijedlog Odluke o osnivanju i imenovanju Županijskog 
povjerenstva za procjenu šteta od elementarnih nepogoda, te prosljeđujem 
Županijskoj skupštini na razmatranje i usvajanje. 
 
 
 
        ŽUPAN: 
           Božo Galić, dipl.ing. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


