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     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 024-02/22-03/37 

URBROJ: 2178-08-01/15-22-3 

Slavonski Brod, 29. rujna 2022. 

 

Z A P I S N I K 
 

o radu 10. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije održane 27. rujna 2022. 

godine u Velikoj vijećnici županijske uprave u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV br. 1, 

Slavonski Brod s početkom u 9,00 sati. 

 

Nazočni: Pero Ćosić, Marin Degmečić, Alen Pešutić, Danijela Kovačević, Dubravko Galović, 

Davorin Slišurić, Ivana Filipović, Antonija Kovačević, Martin Miloloža, Dalibor Damičević, 

Berislav Balen, Irena Katalinić, Ruža Vidović, Željko Lukačević, Branislav Milinović, Vladimir 

Šimunović, Nikola Denis, Marija Jugović, Dubravko Kolundžić, Mario Rubil, Lidija Mioč, 

Damir Klaić, Josip Marunica, Hrvoje Wdovjak, Goran Knežević, Ivana Ribarić Majanović, 

Tomislav Vidaković, Robert Matasović, Danijel Odobašić, Ilija Kutlić, Maja Vujić i Ana Majetić. 

 

Nisu nazočni: Davor Petrik, Tomislav Bašić, Ružica Vukovac, Mirela Rajković i Zoran Marijić. 

 

Ostali nazočni: Danijel Marušić, župan, Marko Šimić, zamjenik župana, Dubravka Knežević, 

privremena pročelnica Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine, Miroslav 

Jarić, privremeni pročelnik Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša, 

Božana Grgić, privremena pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Željko Burazović, 

privremeni pročelnik Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu, Anica Vukašinović, 

privremena pročelnica Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, Branko Sabo, privremeni 

pročelnik Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje, Tomislav Delač, 

privremeni pročelnik Upravnog odjela za opću upravu i imovinsko-pravne poslove, Branka 

Martić, privremena pročelnica Službe za unutarnju reviziju, Josip Juričić, predsjednik Savjeta 

mladih Brodsko-posavske županije, Marija Šapina, Upravni odjel za poslove župana i Županijske 

skupštine. 

 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Utvrđujem da od 37 članova Županijske 

skupštine sjednici prisustvuje 32 člana, što je dovoljan broj za pravovaljan rad. 

 

S pozivom za sjednicu primili smo i prijedlog dnevnog reda. Ima li dopuna ili izmjena na 

predloženi dnevni red?  
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Dubravka Knežević predlaže dopunu dnevnog reda novom točkom: „Prijedlog Zaključka o 

davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave brodsko-posavske“. 

Branko Sabo predlože dopunu dnevnog reda novom točkom: „Prijedlog Odluke o davanju 

suglasnosti za nabavu digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom u Općoj bolnici Nova 

Gradiška“. 

 

Predsjednik Županijske skupštine: Dajem na glasovanje prijedlog da se dnevni red današnje 

sjednice dopuni novim točkama: 

„Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave 

brodsko-posavske“, te da navedena točka bude 15. točka dnevnog reda 

Tko je za ovaj prijedlog? Protiv? 

Utvrđujem da smo jednoglasno, s 32 glasa „ZA“, prihvatili prvi prijedlog za dopunu dnevnog 

reda. 

 

Sada dajem na glasovanje drugi prijedlog dopune dnevnog reda: 

„Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu digitalnog mamografskog uređaja s 

tomosintezom u Općoj bolnici Nova Gradiška“, te da navedena točka bude 16. točka 

dnevnog reda 

Tko je za ovaj prijedlog? Protiv? 

Utvrđujem da smo jednoglasno, s 32 glasa „ZA“, usvojili drugi prijedlog za dopunu dnevnog 

reda. 

Sada dajem na glasovanje cjelokupni dnevni red za 10. sjednicu Županijske skupštine. 

Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno, s 32 glasa „ZA“, usvojila dnevni red za 

današnju sjednicu Županijske skupštine. 

 

 

D N E V N I   R E D 

- usvajanje Zapisnika o radu s 

9. sjednice Županijske skupštine 

 

1. Aktualni sat  

2. Izvješće o radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2022. 

godine 

3. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u razdoblju od 1. siječnja do 

30. lipnja 2022. godine s Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna 

4. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. 

godini 

5. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2022. godinu 

6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju 

kriminaliteta na području Brodsko-posavske županije  
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8. Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2023. godinu – davanje 

suglasnosti 

9. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova 

Gradiška 

10. Prijedlog Zaključka o Izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene ustanove Ljekarna 

Slavonski Brod 

11. Prijedlog Zaključka o IV. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje 

Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-

2024. godine za područje Brodsko-posavske županije 

12. a) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta 

„Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-

posavske županije na Dom zdravlja Slavonski Brod, temeljem Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava  za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih 

fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 

b) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta 

„Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-

posavske županije na Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška, temeljem 

Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte financirane iz Europskih 

strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 

c) Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Općoj bolnici 

Nova Gradiška 

13. Prijedlog Odluke o zahtjevu Zdenke Gutić, mag.pharm., za promjenu prostora za 

obavljanje ljekarničke zdravstvene djelatnosti 

14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja 

decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje 

zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na 

području Brodsko-posavske županije 

15. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave 

brodsko-posavske 

16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu digitalnog mamografskog uređaja s 

tomosintezom u Općoj bolnici Nova Gradiška 

 

 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Uz poziv za sjednicu primili smo i Zapisnik o 

radu s 9. sjednice Županijske skupštine. Ima li primjedbi na navedeni Zapisnik?  

Ukoliko nema, dajem na usvajanje Zapisnik o radu s 9. sjednice Županijske skupštine. 

Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno, s 32 glasa „ZA“, usvojila Zapisnik o radu s 

9. sjednice Županijske skupštine. 

 

TOČKA 1. Aktualni sat 

Damir Klaić, DM-NL: Imam pitanje za gospodina župana. Naime, pitanje koje sam postavljao 

do sada već četiri, pet puta, a vezano je za izgradnju ceste naselje Bjeliš-Ruščica. Imate li kakvih 

informacija kad će cesta biti otvorena za prometovanje, jer kao što sam već prije napominjao, 

uvelike bi olakšalo poljoprivrednicima iz općine Klakar pri odvozu žitarica do silosa, znači tu bi 

se poboljšala sigurnost u prometu, ali i svim ostalim stanovnicima, ponajprije općine Klakara, a 
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dakako i ostalih općina koje bi si skratile put do grada. Ovo već malo postaje i smiješno, znači 

imamo gotovo izgrađenu cestu koja stoji jer očito netko ili neće ili ne odrađuje, ne želi odraditi 

svoj dio posla. Ne bih nikoga ni prozivao, ni imenovao, ali ne mogu se oteti dojmu da je to baš 

tako. Znamo da je Luka Brod, a u čijem je sklopu i cesta o kojoj govorim najvećim dijelom 

izgrađena na sredstvima Europske unije. Što će se dogoditi ukoliko eventualno revizija Europske 

unije dođe u kontrolu, da li će biti kakvih posljedica? Pa evo, gospodine župane, još jednom Vas 

molim da se u što kraćem roku, da se zauzmete za to i da se ovo riješi. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Župan će zatražiti pismeni odgovor, jer nema 

nikakvih novih saznanja od prošli puta. 

Mario Rubil, DM-NL: Ja bih imao dva pitanja za gospodina župana. Prvo je, gospodine župane, 

na 8. sjednici Županijske skupštine održanoj 31.5. postavio sam pitanje: „Tko je obavio sanaciju 

nedavnog požara na odlagalištu otpada Davor, koliko je isto plaćeno i tko je platio tu sanaciju?“. 

Dobio sam sljedeći odgovor: 1. sanaciju požara na odlagalištu Baćanska-Davor obavila je lokalna 

tvrtka Komunalac Davor. Sanacija nije plaćena iz razloga što nisu pristigli svi računi. Vezano za 

navedeno, gospodine župane, danas je 27.9.2022. godine, što znači da još nisu stigle fakture, što 

je nonsens, jer 23 godine sam se bavio obrtom, znam kad se fakture izdaju i kad moraju biti. 

Prošlo je 4 mjeseca, a po svim pravilima o PDV-u, te fakture su već trebale biti ispostavljene. 

Moje drugo pitanje, da li je točna informacija da jedino naša Županija, od svih županija, u svom 

programu razvoja nije uvrstila alternativne izvore energije, kao što je istraživanje termalnih 

izvora energije? Dobro je poznato da naše područje leži na termalnim izvorima tople vode, a to 

tvrde stari stanovnici Slavonskog Broda, koji kažu da je kod kolodvora bilo vrelo s vrućom 

vodom. Evo molio bih odgovore. 

Danijel Marušić, župan: Što se tiče ovog pitanja, Vi znate da Županija nije nadležna za niti 

Komunalac, niti općinu Davor. Nismo osnivači tog Komunalca. Proslijedili smo Vam odgovor 

onakav kakav smo dobili. Naime, temeljem Vašeg upita, mogu ponovno poslati upit i čim 

dobijemo, proslijediti Vam taj odgovor. Vjerujem da sada imaju sve račune i vjerujem da imaju 

sve točne podatke. 

Što se tiče termalnih izvora, alternativnih, ja znam da smo mi dosta uvrstili, poput zelene te 

tranzicije, ekološki prihvatljive, a točno jesu li tu i termalni izvori, ne znam ovog trenutka, mogu 

isto tako provjeriti, pa Vam javiti ili pitati eventualno pročelnika koji je ovdje ako ima većih 

saznanja o tome, neka odgovori. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Znači bit će dopuna pitanja.  

Tomislav Vidaković, NEZ-ZBS: Imam pitanje za gospodina župana i gospodina Burazovića. 

25. kolovoza Savjet mladih Udruge Za bolje sutra organizirao je okrugli stol na temu 

„Poljoprivreda u Brodsko-posavskoj županiji“. Tom prilikom na okruglom stolu se odazvalo 6 

govornika, te ste bili i Vi pozvani, gospodine Burazoviću, kao predstavnik Županije. Na sam 

događaj iz Županije se nitko nije odazvao, čak ni poslušati koji su to problemi i rješenja u 

poljoprivredi našeg kraja. Predsjednica saborskog odbora za poljoprivredu osobno je poslala 

zamjenu, a Ministarstvo poljoprivrede je poslalo čak dva predstavnika. Koliko je ova tematika 

važna ljudima koji ovdje žive govori veliki odaziv naših mještana iz samog sela i okolnih sela, ali 

i medija. Moje prvo pitanje glasi: zašto se iz Županije nitko nije odazvao na prezentiranje što 

županija radi po pitanju poljoprivrede? Za gospodina Burazovića.  
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Isto tako imam pitanje, Savjet mladih je poslao poziv, te zamolio da se on proslijedi županijskim 

vijećnicima. Zašto on nije proslijeđen? 

Željko Burazović, osoba ovlaštena za obavljanje poslova privremenog pročelnika Upravnog 

odjela za gospodarstvo i poljoprivredu: Na temu okruglog stola ili prezentacije na temu u 

kome pravcu se razvija županijska poljoprivreda osobno smo komunicirali, dakle Vaš prvi poziv 

je bio u vrijeme kada na tu temu nisam imao pisano Vašega poziva. Rekao sam da ću provjeriti, 

da ću Vam se javiti, to sam i napravio. Dakle, iščitao sam da se iza rada Udruge koju Vi 

promovirate krije zapravo rad jedne političke opcije i evo, u konzultaciji sa svojim nadležnim, sa 

svojim čelništvom, dakle, županijski pročelnik ide ama baš na sva događanja na koja bude 

pozvan, ali ne u sklopu politike. Dakle, županijska vijećnica, Županijska skupština je nekakva 

politička arena, dakle, u kojoj se može govoriti ama baš o svemu, dakle, i to je nekakav evo 

primarni razlog zbog čega nisam došao. Način na koji su bili istretirani predstavnici Ministarstva 

poljoprivrede, a to su naši savjetodavci, je sramno od strane organizatora i mislim evo da se takve 

stvari, da ne prejudiciram stvari ubuduće, ne bi trebali raditi. 

Tomislav Vidaković, NEZ-ZBS: Gospodine Burazoviću, kao prvo, moram reći da je pisani 

zahtjev poslan. Druga stvar, iza ovoga ne krije se nikakva politička opcija, ovo je organizirao 

Savjet mladih koji nema veze s političkom opcijom. A druga stvar, ne znam zašto kažete da je bio 

sramotan odnos predstavnika organizatora prema uvaženoj gospodi, kad toga uopće nije bilo. 

Predstavnici medija su prenijeli objektivno što i kako je bilo i kako su postavljena pitanja. 

Nikakvih nije bilo, niti sramotnog odnosa, niti diskriminacije, niti bilo čega. Svatko je saslušan, 

postavilo mu se pitanje i imao je pravo odgovoriti na pitanje koje je bilo ograničeno vremenski. 

Ne vidim zašto Vi mislite da je to bilo sramotno. Vi ste prvotno pristali da ćete doći, onda ste 

odlučili da nećete doći. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Dobro. Zahvaljujem. 

Tomislav Vidaković, NEZ-ZBS: Nisam dobio odgovor, oprostite, na drugi dio pitanja. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Dobili ste odgovor koji ste dobili, možete biti 

nezadovoljni odgovorom. 

Tomislav Vidaković, NEZ-ZBS: Pitao sam zašto nije proslijeđen poziv prema vijećnicima 

Županije. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Pa ne znam gdje je stigao. 

Tomislav Vidaković, NEZ-ZBS: Stigao je, poslan je. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Pa kome? Evo pročelnica ne zna za to ništa. 

Znamo gdje se treba poslati poziv. Dobro. 

Danijel Odobašić, DM-NL: Imam pitanje za župana Marušića, odnosno dva pitanja. Početkom 

ove školske godine postavilo se pitanje broja djece upisane u osnovne škole, posebno područne 

osnovne škole na području naše Županije koje se suočavaju s velikim padom broja upisane djece. 

Ovih dana su objavljeni službeni podaci Hrvatskog zavoda za statistiku o popisu stanovništva 

2021. godine u kojem je evidentan pad broja stanovnika, naročito u ruralnim područjima. Zanima 

me, Župane, Vaše stajalište o problemu područnih škola s malim brojem upisane djece, u kojem 

smjeru se planira novom mrežom osnovne škole na području naše Županije rješavati taj problem. 
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Da li će se gledati isključivo isplativost opstanka tih škola ili će se taj problem rješavati kao dio 

demografskih mjera koje bi trebale potaknuti opstanak naših sela?  

Drugo pitanje, obzirom da ste u Županiji dobili dopis iz Ministarstva znanosti i obrazovanja da se 

očitujete s koliko sredstava ćete sudjelovati u izgradnji Osnovne škole „Milan Amruš“, a prema 

našim informacijama odgovoreno je da ćete sudjelovati u skladu s mogućnostima, molim 

pojašnjenje koje bi to bile mogućnosti.  

Danijel Marušić, župan: Evo moram priznati da su pitanja dosta zanimljiva, međutim, teško bi 

sada bilo dati odgovor „da“ ili „ne“. U kom smjeru ići, to naravno da ćemo morati na širim 

razinama promatrati, što raditi s područnim školama, no jedno je sigurno. Evo, kada je vrlo često 

i spominjana škola u Sičicama, koja jedne godine nije imala ni jedno dijete za upis u prve 

razrede, onda se pojavi 15-ero djece, danas ima 12-ero djece, pratili ste to u medijima, bilo je 

ovdje u pitanjima. Moram reći da mi sada tu školu obnavljamo s više od 500.000,00 kuna. 

Međutim, problem tih škola nije čak toliko niti u tom nekom ja bih rekao materijalno-tehničkoj 

stavci, nego je problem što se tu obavlja nastava u kombiniranim razredima. Znači, 1., 2. i 3. su 

kombinirani razredi, 4. se voze u matične škole koje su apsolutno obnovljene. Vi znate da smo mi 

imali 23 matične osnovne škole koje su energetski obnovljene. Za primjer, matična škola 

„Ljudevita Gaja“, gdje i pripada ta škola u Sičicama, ima podno grijanje u dvorani, što je danas 

doista jako lijepo čuti da takve škole su tako dobro obnovljene. Što onda raditi s tim područnim 

školama? Imate isto tako primjer gdje osnovna škola u Novoj Kapeli ima 7 područnih škola s 

manje od 60-ero djece. E sad, je li opstanak sela uvjetovan opstankom općine gdje Vam ide dvoje 

ili troje djece i je li ta djeca dobivaju u današnje vrijeme dobre uvjete školovanja ako ostanu u tim 

školama ili je bolje, kao u nekim drugim zemljama, puno moćnijim ekonomski od Hrvatske, da 

se ta djeca jednim modernim prijevozom prevoze u matične škole koje vrlo često nisu toliko 

udaljene gdje imaju apsolutno dobro obrazovanje i sve uvjete koji su u skladu s današnjim 

vremenom? To je jako teško pitanje odgovoriti. Prije je bilo, ako ukinete školu, propada selo itd. 

Danas se već situacija mijenja i moram reći, ovako u razgovoru sa svim akterima na terenu, da 

vrlo često su sad promišljanja drugačija, da je bolje da se takva djeca voze u matične škole i da 

dobivaju cjelokupno obrazovanje. Vaše pitanje je jako teško i složeno i naravno da zahtijeva 

jedno promatranje iz raznih kuteva što raditi s takvim školama. Mreža škola još nije donesena. U 

kom će se smjeru ići ovog trenutka, iskreno ne mogu Vam dati odgovor, jer ću moći nakon što tu 

zadnju riječ kaže i struka, znači prosvjetna struka, koja uključuje i učitelje, nastavnike, pedagoge 

i psihologe i sve drugo, naravno i općine, lokalne uprave, nećemo mi zaobići i lokane uprave, 

načelnike općina, gradonačelnike i tako dalje, pa naravno, na određeni način i roditelje, ali 

sigurno da će se morati donijeti neka odluka što raditi s takvim školama. Kako sam već rekao, vi 

imate recimo na području naše Županije škole koje su relativno obnovljene, ali nema djece, onda 

ispadne da ste vi nešto obnavljali, a da niste imali u tom smislu korist od toga što ste obnavljali, u 

tom nekom pozitivnom smislu. 

Što se tiče Amruša, točno je to, evo upoznati ste, vidim, da smo mi dobili dopis, dobili smo 

ustvari dva dopisa. Jedan dopis je bio jesmo li mi voljni financirati školu Milan Amruš, zato što 

tu dolaze i djeca iz dijelova Županije, ne samo iz grada Broda. Mi smo napisali pozitivno, da 

jesmo. Nije se govorilo o iznosu, ali Vi znate upravo ova Skupština je donosila već par godina da 

mi stalno izdvajamo novce za Milan Amruš, pa onda kad ona nije bila izgrađena, prenamijenili 

smo za neke druge potrebe, čak je kupljen jedne godine kombi za školu Milan Amruš. Znači, mi 

smo čini mi se i ove godine 2 milijuna kuna bili u Proračunu, jel tako nekako? 500.000,00, ali 
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bilo je ili sam možda pomiješao, ali jesmo, koliko ćemo, vidjet ćemo koliko na kraju bude tender, 

koliko je natječaj za školu i vidjet ćemo od naših mogućnosti što će donijeti ova Skupština na 

kraju krajeva, vidjet ćemo u Proračunu jer će se ta škola vjerojatno računaju da će dolaziti 

pretpostavljam u sljedećem proračunskom razdoblju. Drugi dopis koji je došao je da imenujemo 

jednog od stručnih osoba za Povjerenstvo za javnu nabavu, znači, vjerojatno su dobili i drugi 

akteri, ali evo i mi smo dobili, tako da smo mi evo jučer već se dogovorili tko će biti osoba koja 

će sudjelovati u procesu javne nabave za izgradnju škole Milan Amruš, jer je ustvari s tim na neki 

način se završavaju poslovi, ide se u natječaj i vjerojatno u izgradnju ove škole vrlo brzo. Nisam 

Vam mogao dati precizne odgovore na ova pitanja iz razloga što je trenutno to nemoguće, ali u 

svakom slučaju stručne službe će raditi na tom u kom smjeru ići, ali kažem, taj smjer neće biti 

samostalno donesen, nego će biti na jednoj širokoj razini zaključci će biti doneseni. 

Ivana Ribarić Majanović, SDP: Moje pitanje ima mali uvod. Htjela bih ukazati na problem s 

kojim se bore roditelji vrtićke djece na zapadnom dijelu Županije, možda i na istočnom, nisam 

toliko upućena. Prvo ću naglasiti da postoji velika nejednakost u iznosu cijene vrtića koju plaćaju 

roditelji, a ona iznosi 300-750 kuna, što je velika razlika, govorim o sufinanciranom iznosu. 

Sljedeći, još veći problem, je što pojedine općine nemaju vrtić, te su roditelji primorani voditi 

djecu u druge općine. Pri tome ima svijetli primjer općine koja u tom slučaju sufinancira trošak 

vrtića, dok npr. općina Davor ima osnovan i sagrađen vrtić koji nije u funkciji, a odbija 

sufinancirati pohađanje vrtića u drugoj općini. Također je problem i pri upisu u vrtić za roditelje 

iz općina gdje nije osnovan ili ne funkcionira vrtić jer pri natječaju prednost uvijek imaju djeca iz 

općine koja je osnivač, kao i ako se upišu, općina ih može odbiti za sufinancirani dio iznosa, pa bi 

morali plaćati punu ekonomsku cijenu koja je oko 2.200,00 kuna ili već onoliko koliko lokalni 

čelnici odobre spuštanje. Roditelji da bi ostvarili jednaka prava primorani su fiktivno mijenjati 

adresu stanovanja ili se snalaziti na druge načine. Dok svim vladajućima, kako na državnoj, tako i 

na lokalnoj razini, su puna usta demografske obnove i revitalizacija Slavonije, pojedini mali 

Slavonci su već od 1. rođendana građani drugog reda. Ova problematika je prebitna i prevažna da 

bi se prepustila na volju, sposobnost ili nesposobnost općinskih načelnika. Moje pitanje je: može 

li i želi li Županija što učiniti kako bi na području Županije izregulirala cijene vrtića kako bi sva 

djeca imala jednaka prava? 

I drugo pitanje, s obzirom na pomanjkanje vrtićkih kapaciteta, je li Županija samostalno ili u 

partnerstvu s jedinicom lokalne samouprave aplicirala na sredstva iz natječaja koji je raspisalo 

Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Nacionalni program oporavka i otpornosti, a koji je bio 

otvoreni poziv za bespovratna sredstva za izgradnju, dogradnju, rekonstrukciju i opremanje 

predškolskih ustanova, te je bio otvoren od 3.5. do 4.7. ove godine, a prihvatljivi prijavitelji su 

bili i županije, gradovi i općine kao mogući osnivači javnih ustanova koji obavljaju djelatnost 

predškolskog odgoja. 

Danijel Marušić, župan: Za problem o kojem Vi ste sad govorili ja osobno isto znam, naravno. 

Međutim, nemoguće je da Županija na bilo kakav način utječe na cijenu zato što mi prije svega 

nismo osnivači vrtića, nego su gradovi i općine i s druge strane, postoji ekonomska cijena vrtića, 

kako mi ne možemo to na nikakav način regulirati.  

Svi vrtići oni koji su kandidirali, a to su općine ili gradovi koji su ili kandidirani, kod 

Ministarstva su prihvaćeni na području cijele Brodsko-posavske županije. Znači, svi oni koji su 

kandidirali u svojim planovima za izgradnju vrtića, oni su prošli. Ovaj problem možda ima veze i 
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s jednim pojmom koji je možda od nekih načelnika krivo shvaćen, a to je funkcionalno 

povezivanje općina. Dakle, ne radi se o nikakvom ukidanju općina, jer da bi neka općina ili 

nastala ili, obrnutim slijedom, bila ukinuta, to mora proći jako, jako puno pravnih i drugih koraka 

da bi se to dogodilo. Znači, ne postoji ukidanje općina, ali ima funkcionalno spajanje. U tom 

funkcionalnom spajanju, koje se na određeni način potiče, se može promatrati i vrtići, upravo 

ovaj problem koji ste Vi naveli, da djeca i roditelji iz drugih općina gdje nije vrtić, plaćaju 

ekonomsku cijenu vrtića, odnosno puno više ako netko ne sufinancira, poput njihove općine itd., 

a u funkcionalnom spajanju se govori da bi se određene općine funkcionalno spojile za određene 

poslove koji se obnašaju na tim općinama. Znači, ako imaju jednog komunalnog redara za 4 

općine, onda se taj komunalni redar može ustvari isplaćivati plaća i ostali njegovi troškovi, iz 

određenih Europskih fondova. Isto tako bilo je i spomenuti vrtići. Znači, da se određeni djelatnici 

ili određeni poslovi, poput vrtića, mogu isplaćivati iz Europskih fondova, a što bi se sigurno 

odrazilo i na cijenu koju roditelji plaćaju iz drugih općina. Tako da treba, ja sam to već govorio i 

na određenim sastancima, pa treba uputiti načelnike općina koje su ili osnivači vrtića ili koji nisu, 

ali djeca gravitiraju u neki vrtić, da malo promotre tu mogućnost. Naravno, nitko lokalnu upravu, 

načelnike i gradonačelnike na to ne može prisiliti, to je njihova volja, ali da promotre na 

mogućnost funkcionalnog spajanja, gdje ima jedan vrtić na nekom području i da se pokuša u tom 

smislu napraviti ugovor i da se povuku novci za funkcioniranje vrtića iz Europske unije, a s tim 

bi se vjerojatno i smanjila cijena za tu djecu koja nemaju prebivalište na samoj općini gdje je 

vrtić. Evo na neki način pokušat ću to iskomunicirati s načelnicima. Mislim da je to dosta dobar 

put gdje bi mogli olakšati roditeljima iz drugih općina. 

Martin Miloloža, NEZ: Imam jedno pitanje za gospodina doktora znanosti Miroslava Jarića. 

Obzirom da na zadnjoj sjednici sam postavio pitanje vezano za međužupanijski javni prijevoz. 

Sad bih pitao konkretno i molio bih odgovor u pisanom obliku. Da li će stanovnici sela Krajačići, 

Grižići između 20.12. ove godine i 7.1.2023. godine imati javni prijevoz iz svojih sela, da li će 

moći putovati na posao i vratiti se normalno kući? Mene zanima u pisanom obliku da mi se 

odgovori s „da“ ili „ne“ ili nešto da mogu ljudima to reći, jer iz ovog odgovora to se nije dalo 

iščitati. 

I moje drugo pitanje. Pohvalio bih, to nisam ni znao, to sam neki dan čuo od tih ljudi, da postoji 

autobusna linija iz Završja, svi znate gdje je jezero Petnja, to je odatle, za Slavonski Brod. To 

nikad nije bilo. Pa obzirom da Završje nema ni jedno ugibalište, zanima me da li taj koncesionar, 

gdje se gore autobus može okrenuti? Evo ta linija, u usporedbi s ovom linijom, koja postoji 50 

godina, nema nikakve svrhe, ali evo, to su moja dva pitanja, pa gospodine Jariću, ako možete mi 

ishoditi odgovore u pisanom obliku. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Znači u pisanom obliku tražite odgovore. Evo 

pročelnik je rekao da može odgovoriti i sada ako hoćete. Ok, u pisanom obliku, dobro. Evo s tim 

smo iscrpili prvu točku dnevnog reda. 
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TOČKA 2. Izvješće o radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje 

siječanj-lipanj 2022. godine 
  

 Uvodno izlaganje podnio je župan Danijel Marušić. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Izvješće o 

radu Župana Brodsko-posavske županije za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine i nakon 

provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 19 glasova „ZA“ i 

12 glasova „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu Župana Brodsko-posavske županije  

za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine 

 

(KLASA: 024-02/22-06/52, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 3. Izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u razdoblju 

od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. godine s Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o 

izvršenju Proračuna 

 
Uvodno izlaganje podnijela je Božana Grgić, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnice Upravnog odjela za proračun i financije. 
Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Izvješće o 

izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije u razdoblju od 1. siječnja do 30. lipnja 2022. 

godine s Prijedlogom polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna i nakon provedenog 

glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 19 glasova „ZA“ i 10 glasova 

„SUZDRŽAN“, donijela 

 

P O L U G O D I Š N J I   I Z V J E Š T A J 

o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2022. godinu 

 

(KLASA: 024-02/22-06/59, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 4. Analiza financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske 

županije u 2021. godini 
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Uvodno izlaganje podnio je Željko Burazović, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Analizu 

financijskih rezultata poslovanja poduzetnika Brodsko-posavske županije u 2021. godini i nakon 

provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 25 glasova „ZA“ i 

2 glasa „SUZDRŽAN“, donijela 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Analize financijskih rezultata poslovanja poduzetnika  

Brodsko-posavske županije u 2021. godini 

 

 (KLASA: 024-02/22-06/53, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 5. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 

2022. godinu 

 
Uvodno izlaganje podnijela je Anica Vukašinović, osoba ovlaštena za privremeno 

obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Informaciju 

o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2022. godinu i nakon provedenog 

glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 28 glasova „ZA“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Informacije o dodijeljenim stipendijama  

Brodsko-posavske županije za 2022. godinu 

 

 (KLASA: 024-02/22-06/54, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 6. Plan djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu 

 
Uvodno izlaganje podnio je Željko Burazović, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo i poljoprivredu. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Plan 

djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu i nakon provedenog glasovanja 

utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 28 glasova „ZA“, donijela 
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Z A K L J U Č A K 

o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda na području  

Brodsko-posavske županije za 2023. godinu 

 

(KLASA: 024-02/22-07/22, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 7. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za 

prevenciju kriminaliteta na području Brodsko-posavske županije 

 

 Uvodno izlaganje podnijela je Dubravka Knežević, osoba ovlaštena za privremeno 

obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju kriminaliteta na području 

Brodsko-posavske županije i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

jednoglasno, s 32 glasa „ZA“, donijela 

 

O D L U K U 

o izmjeni Odluke o osnivanju Županijskog vijeća za prevenciju kriminaliteta  

na području Brodsko-posavske županije 

 

(KLASA: 024-02/22-07/23, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 8. Program rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2023. 

godinu – davanje suglasnosti 

Uvodno izlaganje podnio je Josip Juričić, predsjednik Savjeta mladih Brodsko-posavske 

županije. 

Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje sljedeći 

Zaključak: Županijska skupština daje suglasnost na  Program rada Savjeta mladih Brodsko-

posavske županije za 2023. godinu i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska 

skupština jednoglasno, s 24 glasa „ZA“, donijela  

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Programa rada Savjeta mladih Brodsko-posavske županije za 2023. godinu – 

davanje suglasnosti 
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 (KLASA: 024-02/22-06/55, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

TOČKA 9. Prijedlog Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja „Dr. Andrija 

Štampar“, Nova Gradiška 

  Uvodno izlaganje podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o proširenju djelatnosti Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška i nakon 

provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 26 glasova „ZA“, 

donijela 

O D L U K U  

o proširenju djelatnosti Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška 

 

(KLASA: 024-02/22-07/25, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 10. Prijedlog Zaključka o Izmjenama i dopunama Statuta Zdravstvene 

ustanove Ljekarna Slavonski Brod 

 Uvodno izlaganje podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje sljedeći 

Zaključak: Županijska skupština daje suglasnost na Odluku o Izmjenama i dopunama Statuta 

Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je 

Županijska skupština jednoglasno, s 28 glasova „ZA“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o davanju suglasnosti na Izmjene i dopune Statuta Zdravstvene ustanove  

Ljekarna Slavonski Brod 

 

 (KLASA: 024-02/22-06/58, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

 Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 



13 

 

TOČKA 11. Prijedlog Zaključka o IV. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga 

za donošenje Nacionalnog plana specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika 

za razdoblje 2020.-2024. godine za područje Brodsko-posavske županije 

  Uvodno izlaganje podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Zaključka o IV. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana 

specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine za područje 

Brodsko-posavske županije i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

jednoglasno, s 27 glasova „ZA“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o IV. izmjeni Zaključka o utvrđivanju prijedloga za donošenje Nacionalnog plana 

specijalističkog usavršavanja zdravstvenih radnika za razdoblje 2020.-2024. godine  

za područje Brodsko-posavske županije 

 

(KLASA: 024-02/22-06/57, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 12.  

a) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru 

Projekta „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 

s Brodsko-posavske županije na Dom zdravlja Slavonski Brod, temeljem Ugovora o 

dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte financirane iz Europskih strukturnih i 

investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 

b) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru 

Projekta „Razvoj zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 

s Brodsko-posavske županije na Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova 

Gradiška, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte 

financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 

razdoblju 2014.-2020. godine 

c) Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Općoj 

bolnici Nova Gradiška 

 

 Predsjednik Županijske skupštine upitao je vijećnike jesu li suglasni da se obrazloženje i 

rasprava po ovim točkama objedine, a da se o svakoj točki glasuje pojedinačno, što su vijećnici 

prihvatili. 

Uvodno izlaganje za podtočke a) do c) podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za 

privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i 

hrvatske branitelje. 
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 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje: 

 

a) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta „Razvoj 

zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-posavske županije 

na Dom zdravlja Slavonski Brod, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za 

projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom 

razdoblju 2014.-2020. godine i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

jednoglasno, s 30 glasova „ZA“, donijela 

 

O D L U K U 

o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta „Razvoj zdravstvene 

usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-posavske županije na Dom 

zdravlja Slavonski Brod, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava  za projekte 

financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 

2014.-2020. godine 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/29, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

 

 

b) Prijedlog Odluke o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta „Razvoj 

zdravstvene usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-posavske županije 

na Dom zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška, temeljem Ugovora o dodjeli 

bespovratnih sredstava  za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih 

fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020. godine i nakon provedenog glasovanja utvrđuje 

da je Županijska skupština jednoglasno, s 30 glasova „ZA“, donijela 

 

O D L U K U 

o prijenosu vlasništva nad imovinom stečenom  u okviru Projekta „Razvoj zdravstvene 

usluge usmjerene pacijentu“ broj: KK.08.0.1.02.0016 s Brodsko-posavske županije na Dom 

zdravlja „Dr. Andrija Štampar“, Nova Gradiška, temeljem Ugovora o dodjeli bespovratnih 

sredstava  za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u 

financijskom razdoblju 2014.-2020. godine 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/28, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

 

 

c) Prijedlog Odluke o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Općoj bolnici Nova 

Gradiška i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 30 

glasova „ZA“, donijela 

 

O D L U K U 

o prijenosu vrijednosti izvedenih radova u 2020. godini Općoj bolnici Nova Gradiška za 

preuređenje Odjela anesteziologije, reanimatologije i intenzivnog liječenja 
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 (KLASA: 024-02/22-07/26, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

 

 Akti se u propisanoj formi prilažu zapisniku i čine njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 13. Prijedlog Odluke o zahtjevu Zdenke Gutić, mag.pharm., za promjenu 

prostora za obavljanje ljekarničke zdravstvene djelatnosti 

  Uvodno izlaganje podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o zahtjevu Zdenke Gutić, mag.pharm., za promjenu prostora za obavljanje ljekarničke 

zdravstvene djelatnosti i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

jednoglasno, s 30 glasova „ZA“, donijela 

 

O D L U K U  

o zahtjevu Zdenke Gutić, mag.pharm., za promjenu prostora za obavljanje ljekarničke 

zdravstvene djelatnosti 

 

(KLASA: 024-02/22-07/24, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

 

TOČKA 14. Prijedlog Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu 

financiranja decentraliziranih funkcija za investicijsko ulaganje, investicijsko i 

tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te informatizaciju zdravstvene djelatnosti 

u 2022. godini na području Brodsko-posavske županije 

 Uvodno izlaganje podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te 

informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini na području Brodsko-posavske županije i 

nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 29 glasova 

„ZA“, donijela 
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O D L U K U 

o izmjeni Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija 

za investicijsko ulaganje, investicijsko i tekuće održavanje zdravstvenih ustanova, te 

informatizaciju zdravstvene djelatnosti u 2022. godini  

na području Brodsko-posavske županije 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/30, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

 Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 15. Prijedlog Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika 

Policijske uprave brodsko-posavske 

  Uvodno izlaganje podnijela je Dubravka Knežević, osoba ovlaštena za privremeno 

obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za poslove župana i Županijske skupštine. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Zaključka o davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave brodsko-posavske i 

nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 28 glasova 

„ZA“, donijela 

Z A K L J U Č A K 

o davanju mišljenja za imenovanje načelnika Policijske uprave brodsko-posavske 

 

(KLASA: 024-02/22-06/56, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 16. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti za nabavu digitalnog 

mamografskog uređaja s tomosintezom u Općoj bolnici Nova Gradiška 

 Uvodno izlaganje podnio je Branko Sabo, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za zdravstvo, socijalnu skrb i hrvatske branitelje. 

 Nakon uvodnog obrazloženja predsjednik Županijske skupštine otvara raspravu po 

klubovima. Klubovi vijećnika iznijeli su svoja stajališta. 

 Predsjednik Županijske skupštine zaključio je raspravu po klubovima i otvara pojedinačnu 

raspravu. Rasprave nije bilo, te predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Odluke o davanju suglasnosti za nabavu digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom u 

Općoj bolnici Nova Gradiška i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

jednoglasno, s 28 glasova „ZA“, donijela 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti za nabavu digitalnog mamografskog uređaja s tomosintezom  

u Općoj bolnici Nova Gradiška 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/27, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 
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 Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

Sjednica je završila u 10,50 sati. 

 

 

 

 

OSOBA OVLAŠTENA ZA 

PRIVREMENO OBAVLJANJE 

POSLOVA PROČELNICE 

 

Dubravka Knežević, dipl.iur. 

                       PREDSJEDNIK 

                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

                       Pero Ćosić, dipl.ing.građ. 

 


