
I Z V J E Š Ć E 
o 25. sjednici Županijske skupštine 

koja je održana putem elektroničke pošte 16. srpnja 2020. u vremenu od 9 do 
13 sati 

 
 Zbog trenutne epidemiološke situacije u zemlji vezano uz pandemiju koronavirusom 

(COVID-19), a posebno uzimajući u obzir odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske i 

uputu Ministarstva uprave RH o mogućnostima održavanja sjednica predstavničkog tijela 

jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave u novonastalim okolnostima,  

25. sjednica Županijske skupštine održana je putem elektroničke pošte 16. srpnja 2020. 
godine u vremenu od 9 do 13 sati sa sljedećim  
 

D N E V N I M   R E D O M 
-  usvajanje Zapisnika s 24. sjednice  

Županijske skupštine – tematske 
 

1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2019. godinu s 
Prijedlogom godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 

2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske županije za 
2020. godinu 

3. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 2019. 

godinu 

4. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za distribuciju plina 
na području općina Gundinci, Velika Kopanica, Sikirevci i Slavonski Šamac 

5. Izvješće o radu Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj Brodsko-
posavske županije d.o.o. za 2019. godinu 

6. Izvješće o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske županije 

u lovnoj 2019./2020. godini 

7. Izvješće o stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2019. godini 

8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne Slavonski Brod za 

2019. godinu 

9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod 

za 2019. godinu 

10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju: 

a) Opće bolnice „dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za 2019. godinu 

b) Opće bolnice Nova Gradiška za 2019. godinu 

11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju: 

a) Doma zdravlja Slavonski Brod za 2019. godinu 

b) Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova Gradiška za 2019. godinu 

c) Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije za 2019. godinu 

d) Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske županije za 2019. godinu 

12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o područnoj organiziranosti pregleda umrlih 
osoba izvan zdravstvene ustanove i imenovanju mrtvozornika i obducenata na području 
Brodsko-posavske županije 
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13. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2020. godinu 

14. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti srednje škole „Matije Antun Reljković“ 
Slavonski Brod 

 

 
Vijećnicima Županijske skupštine putem aplikacije eSjednice dostavljen je poziv, zajedno s 
materijalima za predložene točke dnevnog reda, te Uputama o načinu elektroničkog 
glasovanja i Obrascem za glasovanje.  
Popunjeni i na e-mail adresu dostavljeni obrazac za glasovanje ujedno je bio i evidencijski 
listić, odnosno potvrda nazočnosti vijećnika na 25. sjednici Županijske skupštine.  
Svim vijećnicima Županijske skupštine koji su bili nazočni na ovoj sjednici dostavljeno je 
Izvješće o provedenom glasovanju i rezultatima glasovanja zajedno sa skeniranim obrascem 
za glasovanje svakog pojedinog vijećnika. 
 
Slijedom pravovremeno dostavljenih obrazaca utvrđuje se da je na 25. sjednici Županijske 
skupštine održane putem elektroničke pošte bilo nazočno 36 vijećnika.  
 
Predloženi dnevni red usvojen je s 35 glasova „ZA“ i 1 glas „PROTIV“. 

 
Zapisnik s 24. sjednice Županijske skupštine – tematske, usvojen je jednoglasno, s 36 glasova 
„ZA“.  

 
 

TOČKA 1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Brodsko-posavske županije za 2019. 
godinu s Prijedlogom godišnjeg izvješća o izvršenju Proračuna 
 
 O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ, koji je ovu točku dnevnoga reda podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 23 glasa „ZA“, 9 
glasova „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“. 

 
 

TOČKA 2. Prijedlog Odluke o I. izmjenama i dopunama Proračuna Brodsko-posavske 
županije za 2020. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedenu Odluku donijela većinom glasova, s 23 glasa „ZA“, 10 
glasova „PROTIV“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“. 

 
 

TOČKA 3. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o. za 
2019. godinu 
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O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 25 glasova „ZA“, 10 
glasova „PROTIV“ i  1 glasom „SUZDRŽAN“. 
  
 
TOČKA 4. Prijedlog Odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za koncesiju za distribuciju 
plina na području općina Gundinci, Velika Kopanica, Sikirevci i Slavonski Šamac 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedenu Odluku donijela većinom glasova, s 26 glasova „ZA“ i 10 
glasova „SUZDRŽAN“. 
  

 
TOČKA 5. Izvješće o radu Regionalnog centra za biotehnološka istraživanja i razvoj 
Brodsko-posavske županije d.o.o. za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 30 glasova „ZA“ i 6 
glasova „SUZDRŽAN“. 
  

 
TOČKA 6. Izvješće o gospodarenju zajedničkim lovištima na području Brodsko-posavske 
županije u lovnoj 2019./2020. godini 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 31 glasom „ZA“ i 5 
glasova „SUZDRŽAN“. 
  
 
TOČKA 7. Izvješće o stanju u poljoprivredi na području Brodsko-posavske županije u 2019. 
godini 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 23 glasa „ZA“, 6 
glasova „PROTIV“ i 7 glasova „SUZDRŽAN“. 
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TOČKA 8. Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma za starije i nemoćne Slavonski 
Brod za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 32 glasa „ZA“ i 4 glasa 
„SUZDRŽAN“. 
  
 
TOČKA 9. Izvješće o radu i financijskom poslovanju zdravstvene ustanove Ljekarna 
Slavonski Brod za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 32 glasa „ZA“ i 4 glasa 
„SUZDRŽAN“. 

 
 

TOČKA 10. Izvješće o radu i financijskom poslovanju: 
a) Opće bolnice „dr. Josip Benčević“ Slavonski Brod za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 26 glasova „ZA“, 1 
glasom „PROTIV“ i 9 glasova „SUZDRŽAN“. 
  
b) Izvješće o radu i financijskom poslovanju: Opće bolnice Nova Gradiška za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 27 glasova „ZA“, 1 
glasom „PROTIV“ i 8 glasova „SUZDRŽAN“. 
  
 
TOČKA 11. Izvješće o radu i financijskom poslovanju: 
a) Doma zdravlja Slavonski Brod za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 32 glasa „ZA“ i 4 glasa 
„SUZDRŽAN“. 
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b) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Doma zdravlja dr. Andrija Štampar Nova 
Gradiška za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 
 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 32 glasa „ZA“ i 4 glasa 
„SUZDRŽAN“. 
 
c) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Brodsko-
posavske županije za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 
 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 32 glasa „ZA“ i 4 glasa 
„SUZDRŽAN“. 
  
d) Izvješće o radu i financijskom poslovanju Zavoda za hitnu medicinu Brodsko-posavske 
županije za 2019. godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 
 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedeno Izvješće donijela većinom glasova, s 32 glasa „ZA“ i 4 glasa 
„SUZDRŽAN“. 
 
 
TOČKA 12. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o područnoj organiziranosti pregleda 
umrlih osoba izvan zdravstvene ustanove i imenovanju mrtvozornika i obducenata na 
području Brodsko-posavske županije 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 

Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedenu Odluku donijela jednoglasno, s 36 glasova „ZA“. 
  
 
TOČKA 13. Informacija o dodijeljenim stipendijama Brodsko-posavske županije za 2020. 
godinu 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 
 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedenu Odluku donijela jednoglasno, s 36 glasova „ZA“. 
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TOČKA 14. Prijedlog Odluke o dopuni djelatnosti srednje škole „Matije Antun Reljković“ 
Slavonski Brod 
 

O navedenoj točki svoje očitovanje dostavio je Klub vijećnika Hrvatske demokratske 
zajednice - HDZ koji je navedenu točku podržao. 
 Pregledom dostavljenih obrazaca za glasovanje elektroničkim putem utvrđeno je da 
je Županijska skupština navedenu Odluku donijela jednoglasno, s 36 glasova „ZA“. 
 
 


