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ŽUPANIJA

-

akti Skupštine:

„Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od
dana objave u „Službenom vjesniku Brodsko posavske županije“.

57.
Članak 2.
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(„Narodne novine“ br. 28/10) i članka 34. Statuta
Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije“ br. 15/13 - pročišćeni
tekst, 4/18 i 5/20), na prijedlog župana te nakon
savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom,
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na
21. sjednici održanoj 23. travnja 2020. godine
elektroničkim putem, donijela je

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana
objave u „Službenom vjesniku Brodsko- posavske
županije“.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 402-08/20-01/24
URBROJ : 2178/1-01-20-1
Slavonski Brod, 23. travnja 2020.

ODLUKU
o izmjeni Odluke o koeficijentima za obračun
plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Brodsko-posavske županije
Članak 1.
U Odluci o koeficijentima za obračun plaće
službenika i namještenika u upravnim tijelima
Brodsko-posavske županije (KLASA: 402-08/201/18; URBROJ: 2178/1-01-20-1 od 9. ožujka 2020.)
članak 7. mijenja se i glasi:

PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.
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58.
Na temelju članka 10. Zakona o plaćama u
lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi
(”Narodne novine” br. 28/10) i članka 34. Statuta
Brodsko-posavske županije (”Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije” br. 15/13 - pročišćeni
tekst i 4/18), na prijedlog župana te nakon
savjetovanja sa sindikalnim povjerenikom,
Županijska skupština Brodsko-posavske županije na
20. sjednici održanoj 9. ožujka 2020. godine,
donijela je
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Plaću službenika i namještenika u upravnim
tijelima Brodsko-posavske županije čini umnožak
koeficijenta složenosti poslova radnog mjesta na
koje je službenik odnosno namještenik raspoređen i
osnovice za obračun plaće, uvećan za 0,5% za svaku
navršenu godinu radnog staža.
Članak 2.
Riječi i pojmovi koji se koriste u ovoj
Odluci, a koji imaju rodno značenje, bez obzira jesu
li korišteni u muškom ili ženskom rodu odnose se na
jednako na muški i ženski rod.

ODLUKU
o koeficijentima za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima
Brodsko-posavske županije
Članak 1.
Ovom Odlukom o koeficijentima za
obračun plaće službenika i namještenika u upravnim
tijelima Brodsko-posavske županije (dalje u tekstu:
Odluka) utvrđuju se koeficijenti za obračun plaća
službenika i namještenika u upravnim tijelima
Brodsko-posavske županije.

Članak 3.
Koeficijenti za obračun plaće službenika i
namještenika u upravnim tijelima Brodskoposavske županije utvrđuju se sukladno klasifikaciji
radnih mjesta utvrđenih Uredbom o klasifikaciji
radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi (”Narodne novine” br. 74/10 i 125/14),
te iznose:
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Članak 4.

Osnovica za obračun plaće utvrđuju se
kolektivnim ugovorom odnosno odlukom župana.
Članak 5.
U roku od 30 dana od stupanja na snagu ove
Odluke osobe ovlaštene za donošenje rješenja o
pravima i obvezama službenika i namještenika
donijet će pojedinačna rješenja o plaći službenika i
namještenika u upravnim tijelima Županije.

-
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ostali akti:

59.
Na temelju točki I. i II. Odluke o nužnoj mjeri
pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje
i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje
socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi (Klasa:
810-06-20-01/7, Urbroj: 511-01-300-27) koju je
dana 16. travnja 2020. godine donio Stožer civilne
zaštite Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU

Članak 6.
Datumom stupanja na snagu ove Odluke
prestaju važiti odredbe koje se odnose na plaću
službenika i namještenika Odluke o koeficijentima
za obračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Brodsko-posavske županije
(”Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije” br.
19/10.).
Članak 7.
Ova Odluka objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije”, a stupa na
snagu 1. travnja 2020. godine.
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
KLASA: 402-08/20-01/18
URBROJ : 2178/1-01-20-1
Slavonski Brod, 9. ožujka 2020.
PREDSJEDNIK
ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE
Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r.

o imenovanju Tima 1 za kontrolu provedbe
Upute HZJZ-a koje se odnose na pružatelje
socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
(područje Slavonski Brod)
I.
U Tim 1 za kontrolu provedbe Upute HZJZ-a
koje se odnose na pružatelje socijalnih usluga u
sustavu socijalne skrbi (područje Slavonski Brod)
imenuju se:
1)

Klara Šćuka, Upravni odjel za zdravstvo,
socijalnu skrb i hrvatske branitelje Brodskoposavske županije (099/703-2065,
kscuka@bpz.hr)

2)

Ivan Pačić, Centar za socijalnu skrb Slavonski
Brod (098/214-861, ivanpacicsb@gmail.com)

3)

Marija Miličić, Državni inspektorat RH,
sanitarna inspektorica (098/802-0500,
marija.milicic@dirh.hr)

4)

Tajana Paun, inspektor civilne zaštite
(091/469-0399, tpaun2@mup.hr)

5)

Alen Marjanović, PU Brodsko-posavska
(099/31-1192, amarjanović2@mup.hr,
brodjanin@gmail.com)
II.

Tim 1 iz točke I. ove Odluke dužan je
svakodnevno kontrolirati provedbu Upute HZJZ-a u
ustanovama navedenim u točki III. Odluke Stožera
civilne zaštite RH navedene u preambuli ove
Odluke.
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Tim 1 iz točke I. ove Odluke dužan je postupati
u skladu s točkom IV. Odluke Stožera civilne zaštite
RH navedene u preambuli ove Odluke, a posebno u
smislu izvještavanja Stožera civilne zaštite Brodskoposavske županije u slučajevima koji mogu ugroziti
život i zdravlje korisnika i radnika u ustanovama
socijalne skrbi.
III.
Radom Tima 1 koordinirat će epidemiolozi
Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Brodskoposavske županije.
IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
Klasa : 810-01/20-01/06
Urbroj: 2178/1-08-20-45
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.

Broj: 9
I.

U Tim 2 za kontrolu provedbe Upute HZJZ-a
koje se odnose na pružatelje socijalnih usluga u
sustavu socijalne skrbi (područje Nova Gradiška)
imenuju se:
1) Lidija Staudt-Likso, Upravni odjel za
zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje
Brodsko-posavske županije (035/361-985,
lidijastaudt9@gmail.com)
2) Branko Medunić, Centar za socijalnu skrb
Nova Gradiška (098/341-237,
branko.medunic@socskrb.hr)
3) Marija Miličić, Državni inspektorat RH,
sanitarna inspektorica (098/802-0500,
marija.milicic@dirh.hr)
4) Branko Perković, inspektor civilne zaštite
(091/520-1958, bperkovic1@mup.hr)
5) Antun Ruškan, PU Brodsko-posavska
(091/254-7782, aruskan@mup.hr,
antun.ng@gmail.com)
II.

Načelnik
Stožera civilne zaštite BPŽ
Stjepan Bošnjaković, dipl.ing., v.r.

60.
Na temelju točki I. i II. Odluke o nužnoj mjeri
pojačane kontrole provođenja Upute za sprječavanje
i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje
socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi (Klasa:
810-06-20-01/7, Urbroj: 511-01-300-27) koju je
dana 16. travnja 2020. godine donio Stožer civilne
zaštite Republike Hrvatske, donosim
ODLUKU
o imenovanju Tima 2 za kontrolu provedbe
Upute HZJZ-a koje se odnose na pružatelje
socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi
(područje Nova Gradiška)

Tim 2 iz točke I. ove Odluke dužan je
svakodnevno kontrolirati provedbu Upute HZJZ-a u
ustanovama navedenim u točki III. Odluke Stožera
civilne zaštite RH navedene u preambuli ove
Odluke.
Tim 2 iz točke I. ove Odluke dužan je postupati
u skladu s točkom IV. Odluke Stožera civilne zaštite
RH navedene u preambuli ove Odluke, a posebno u
smislu izvještavanja Stožera civilne zaštite Brodskoposavske županije u slučajevima koji mogu ugroziti
život i zdravlje korisnika i radnika u ustanovama
socijalne skrbi.
III.
Radom Tima 2 koordinirat će epidemiolozi
Nastavnog Zavoda za javno zdravstvo Brodskoposavske županije.
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IV.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i
objavit će se u „Službenom vjesniku Brodskoposavske županije”.
STOŽER CIVILNE ZAŠTITE
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
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Klasa : 810-01/20-01/06
Urbroj: 2178/1-08-20-46
Slavonski Brod, 17. travnja 2020.
Načelnik
Stožera civilne zaštite BPŽ
Stjepan Bošnjaković, dipl.ing., v.r.
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OPĆINA
SLAVONSKI ŠAMAC

II.

28.
Na temelju čl. 10. Zakona o službenicima i
namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj)
samoupravi («Narodne novine, br. 86/08, 61/11,
04/18 i 112/19) i na temelju čl. 47. Statuta općine
Slavonski Šamac («Službeni vjesnik Brodskoposavske županije», br. 2/18), dana 04. siječnja
2020. godine, načelnik općine Slavonski Šamac
donosi:
PLAN
prijema u službu u
općinu Slavonski Šamac za 2020. godinu
I.
Ovim Planom prijema u službu u Jedinstveni
upravni odjel općine Slavonski Šamac za 2020.
godinu (u daljnjem tekstu: Plan prijema), utvrđuje se
stvarno stanje popunjenosti radnih mjesta u
Jedinstvenom upravnom odjelu općine Slavonski
Šamac, potreban broj službenika i namještenika na
neodređeno vrijeme za 2020. godinu.

Plan prijema u službu donosi se na temelju
potreba Jedinstvenog upravnog odjela i raspoloživih
financijskih sredstava te je usklađen s Proračunom
općine Slavonski Šamac za 2020. godinu.
III.
Ovim Planom prijema u službu za 2020. godinu
utvrđuje se stvarno stanje popunjenosti radnih
mjesta u Jedinstvenom upravnom odjelu općine
Slavonski Šamac i potreban broj službenika i
namještenika za 2020. godinu.
Broj ustrojenih radnih mjesta i potreban broj
službenika i namještenika utvrđen je sukladno
Pravilniku o unutarnjem redu Jedinstvenog
upravnog odjela općine Slavonski Šamac («Službeni
vjesnik Brodsko-posavske županije», br. 5/2019) te
je stvarno stanje popunjenosti iskazano u tablici koja
čini sastavni dio ovog Plana.
Plan je kratkoročan te se njime utvrđuje potreba
za prijemom:
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1.) VIŠI STRUČNI SURADNIK-KOMUNALNI
REDAR– 1 izvršitelj
- radno mjesto II. kategorije;
- potkategorija: Viši stručni suradnik;
- razina :-;
- klasifikacijski rang: 6
- magistar struke ili stručni specijalist pravne ili
poljoprivredne struke, najmanje jedna godina
radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
položen državni stručni ispit, vozačka dozvola
„B“ kategorije
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V.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od objave u
«Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije.»
KLASA: 100-01/20-01/1
URBROJ: 2178/09-01-20-2
Slavonski Šamac, 04. siječnja 2020. god
OPĆINSKI NAČELNIK
Branislav Milinović, ing.prom., v.r.

TABLICA:

PLAN PRIJEMA U SLUŽBU
U OPĆINI SLAVONSKI ŠAMAC ZA 2020. GODINU
Redni
broj

NAZIV RADNOG MJESTA

Broj
sistematiziranih
radnih mjesta

Stvarno
stanje
popunjenosti

Broj planiranih
slobodnih radnih
mjesta za popunu u
2020. godini

1.
2.
3.

Pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela
Viši stručni suradnik-komunalni redar
Referent-administrativni tajnik

1
1
1

1
0
1

0
1
0

4.
5.
6.

Računovodstveni referent
Komunalni djelatnik
Spremač/spremačica

1
1
1

0
1
0

0
0
0

6

3

1

UKUPNO JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 31, Slavonski Brod
Telefon: 035 / 350 851
List izlazi po potrebi.
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