
 
 
 
 
 
 
ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 
 
KLASA: 021-01/15-04/02 
URBROJ: 2178/1-01-15-1 
Slavonski Brod, 31. ožujak  2015.  
 

      članicama/ovima Županijske skupštine 
 
 
Predmet: 12. sjednica Županijske skupštine 

- p o z i v 
 

Na temelju članka 27. Poslovnika Županijske skupštine («Službeni vjesnik Brodsko-
posavske županije» br. 15/13 – pročišćeni tekst) sazivam 12. sjednicu Županijske 
skupštine  za 

 
srijedu, 8. ožujka 2015. 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 
 

D N E V N I   R E D 
 

 - usvajanje Zapisnika o radu 11. sjednice 
                                        Županijske skupštine 

  
1. Aktualni sat 

2. Kadrovska pitanja 

3. Izvješće o radu Policijske uprave Brodsko-posavske u 2014. godini  

4. Izvješće o radu Župana za razdoblje srpanj-prosinac 2014. 

5. Prijedlog odluke o dodjeli županijskih priznanja u 2015.  

6. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini osnovnih škola Brodsko-posavske županije 

u 2015.  

7. Prijedlog plana rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine i dodatna 

ulaganja na nefinancijskoj imovini srednjih škola Brodsko-posavske županije u 

2015.  

8. a) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i 

          investicijskog održavanja osnovnih škola Brodsko-posavske županije 

          u 2015. godini 

b) Prijedlog plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i  

          investicijskog održavanja srednjih škola  Brodsko-posavske županije 

          u 2015. godini 
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9. Brodsko-posavska županija nakon ulaska Republike Hrvatske u Europsku 

uniju  

10. a) Izvješće o izvršenju Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 

     2014. godini na području malog sliva "Brodska posavina" 

b) Prijedlog Plana radova na zaštiti od štetnog djelovanja voda u 2015.na  

    području malog sliva "Brodska posavina" 

11. a) Izvješće o izvršenju Plana upravljanja vodama u 2014. na području malog 

         sliva "Šumetlica-Crnac" 

  b) Plan upravljanja lokalnim vodama u 2015. na području malog sliva 

          "Šumetlica-Crnac" 

12.Izvješće o održavanju i građenju županijskih i lokalnih cesta na području  

Brodsko-posavske županije u 2014. godini 

13.Izvješće o utvrđenim štetama od elementarnih nepogoda na području 

     Brodsko-posavske županije u 2014. godini 

14. Izvješće o radu i financijsko izvješće Zavoda za prostorno uređenje Brodsko- 

      posavske županije za 2014. 

15. Izvješće o ostvarivanju Plana upravljanja i Godišnjeg programa zaštite,  

      održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih dijelova prirode za 

      2014. godinu 

16. Izvješće o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe na području  

      Brodsko-posavske županije u 2014.  

17. Izvješće o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata na području  

      Brodsko-posavske županije u 2014. godini 

18. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o područnoj organiziranosti 

      pregleda umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove, utvrđivanju potrebnog 

      broja mrtvozornika na području Brodsko-posavske županije i imenovanju 

      mrtvozornika 

19. Davanje prethodne suglasnosti na Statute:  

  a) osnovnih škola  

  b) srednjih škola  

 
 

Molimo Vas da se odazovete pozivu za sjednicu, a u slučaju spriječenosti izostanak 
opravdate na telefon broj 216-252. 

 
     
                                                                                                       PREDSJEDNIK 
                                                                                            ŽUPANIJESKE SKUPŠTINE 
 
                     ZA TOČNOST                                               Pero Ćosić, dipl.ing.građ., v.r. 
 
     PROČELNICA STRUČNE SLUŽBE 
                             
           Dubravka Knežević, dipl.iur.  


