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+
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Slavonski Brod, 24. svibanj 2012.

članicama/ovima Županijske skupštine
Predmet: 21. sjednica Županijske skupštine
- poziv
Na temelju članka 27. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije» br. 14/09 i 19/10) sazivam 21. sjednicu Županijske
skupštine za
31. svibnja 2012. godine u 9,00 sati
Sjednica će se održati u Velikoj vijećnici županijske uprave i samouprave u
Slavonskom Brodu, Ulica Petra Krešimira IV br. 1.
Za sjednicu se predlaže sljedeći
DNEVNI RED
- usvajanje Zapisnika o radu 20. sjednice
Županijske skupštine

1. Aktualni sat
2. Mandatna pitanja - Određivanje početka obnašanja dužnosti zamjenika člana
Županijske skupštine
3. Kadrovska pitanja
4. Izvješće o radu Župana Brodsko-posavske županije u razdoblju srpanjprosinac 2011.
5. Izvještaj o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2011. godinu s
prijedlogom Godišnjeg obračuna proračuna
6. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, načinu financiranja i rasporedu
decentraliziranih funkcija u zdravstvu u 2012. godini na području Brodskoposavske županije
7. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog
školstva u 2012. godini na području Brodsko-posavske županije
b) Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i
dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-

posavske županije u 2012. godini
c) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja osnovnih škola Brodsko-posavske županije u
2012. godini
8. a) Prijedlog odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za
financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola
u 2012. godini
b) Prijedlog plana za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna
ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola Brodsko-posavske
županije u 2012. godini
c) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i
investicijskog održavanja srednjih škola Brodsko-posavske županije u 2012.
9. Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja centara za
socijalnu skrb Brodsko-posavske županije i pomoći korisnicima koji se griju na
drva u 2012. godini
10. a) Prijedlog odluke o kriterijima, mjerilima, te načinu financiranja Doma za
starije i nemoćne osobe Slavonski Brod u 2012. godini
b) Prijedlog odluke o rasporedu sredstava za rashode na nefinancijskoj imovini
Doma za starije i nemoćne osobe u 2012.
11. a) Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u
2011. godini i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2012.
godini za slivno područje „Brodska Posavina“
b) Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u
2011. godini i Plan radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2012.
godini za slivno područje „Šumetlica-Crnac“
12. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2011. zdravstvenih ustanova čiji je
osnivač Brodsko-posavska županija i to:
a) Opća bolnica „Dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod
b) Opća bolnica Nova Gradiška
c) Doma zdravlja Slavonski Brod
d) Doma zdravlja „Dr. Andrija Štampar“ Nova Gradiška
e) Ljekarne Slavonski brod
f) Zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
g) Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije
13. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o davanju suglasnosti na investicijska
ulaganja u adaptaciju prostora Centralne ljekarne Slavonski brod
14. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2012.
15. Izvješće o poslovanju za period od 01.01.2011. do 31.12.2011. Slobodne
zone Đuro Đaković Slavonski Brod d.o.o.
16. Suglasnost na Statut Doma za starije i nemoćne osobe Slavonski Brod
Molimo Vas da se odazovete pozivu za sjednicu, a u slučaju spriječenosti
izostanak opravdate na telefon broj 216-252.
ZA TOČNOST
TAJNICA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE

PREDSJEDNIK SKUPŠTINE

Slavica Bešlić, dipl.iur.

Zvonimir Markotić, prof., v.r.
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