
 Na temelju odredbi članka 11. Poslovnika o radu župana i zamjenika župana 
Brodsko-posavske županije (Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije broj 13/09 i 
24/10), Župan Brodsko-posavske županije na Kolegiju župana s pročelnicima 
održanom 24. svibnja 2016. godine donio je 
 

 

O D L U K U 
 

o poduzimanju privremenih mjera za uravnoteženje proračuna 
Brodsko-posavske županije za 2016. godinu 

 
Članak 1. 

 
 Ovom Odlukom utvrđuje se poduzimanje privremenih mjera za uravnoteženje 
Proračuna Brodsko – posavske županije za 2016. godinu uzrokovanih velikim neto 
smanjenjem prihoda županijskog proračuna u 2015. i 2016. godini s temelja poreza 
na dohodak (više od 40 %) zbog provedene „mini porezne reforme“ Vlade RH od 1. 
siječnja 2015. godine. 
 

Članak 2. 
 

 Poduzimanje privremenih mjera za uravnoteženje proračuna uključuje 
smanjenje osnovice za obračun plaća i materijalnih troškova službenika i 
namještenika u upravnim odjelima i službama Brodsko-posavske županije, 
vijećnicima Županijske skupštine, svim proračunskim i ostalim korisnicima koji se 
(su)financiraju iz Županijskog proračuna u iznosu od 10 %, počevši od plaće i 
materijalnih troškova za mjesec lipanj 2016., koji će se isplatiti u srpnju. 
  

Članak 3. 
 

 Pod proračunskim i ostalim korisnicima iz članka 2. ove Odluke 
podrazumijevaju se sljedeće ustanove: 
 

1. Vatrogasna zajednica Brodsko-posavske županije 
2. Turistička zajednica Brodsko-posavske županije 
3. CTR- Razvojna agencija Brodsko-posavske županije 
4. Muzej Brodskog Posavlja, Slavonski Brod 
5. Spomen galerija Ivana Meštrovića, Vrpolje 
6. CGO – Centar za gospodarenje otpadom Brodsko-posavske županije 
7. Zajednica športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije 
8. Zajednica tehničke kulture Brodsko-posavske županije 
9. Hrvatski institut za povijest – Zagreb, Podružnica za povijest Slavonije, 

Srijema i Baranje, Slavonski Brod 
10. Regionalni centar za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-posavske županije d.o.o.  
11. Javna ustanova  za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Brodsko-

posavske županije „Natura Slavonica“,  
12.  Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Brodsko-posavske županije 

 
 
 



Članak 4. 
 

 Županijskoj skupštini Brodsko-posavske županije upućen je Prijedlog odluke o 
izmjenama i dopunama Odluke o plaći i drugim pravima župana i zamjenika župana 
kojom se predlaže smanjenje vrijednosti koeficijenta za obračun plaće župana i 
zamjenika župana u iznosu od 10 %. 
  

Članak 5. 
 

 Ukoliko se za vrijeme provođenja privremenih mjera za uravnoteženje 
proračuna, a najkasnije u roku od 180 dana proračun ne bude mogao uravnotežiti, 
župan Brodsko-posavske županije će najkasnije u roku od 15 dana po isteku roka za 
poduzimanje privremenih mjera za uravnoteženje proračuna predložiti Županijskoj 
skupštini odluku o izmjenama i dopunama proračuna Brodsko-posavske županije za 
2016. godinu. 
 
                                                             Članak 6. 
 
 Ova Odluka objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije", 
a stupa na snagu 1. lipnja 2016. godine. 
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