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ŽUPANIJA

-

akti župana:

1.
2.
3.

1.
4.

Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19,
147/20) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09, 19/10, 2/13, 15/13 –
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20, 7/21 - Statutarna
odluka o izmjeni i dopuni Statuta Brodskoposavske županije), župan Brodsko-posavske
županije donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća
Opće bolnice Nova Gradiška
I.
U Upravno vijeće Opće bolnice Nova
gradiška, kao predstavnici osnivača, imenuju se
:

Mladen Sertić, dipl. ing., za predsjednika,
Katica Mišković, dipl. ing., za članicu,
Marina Šimunović- Vlaović, mag. ing.
cheming., za članicu,
Mato Rašić, dipl. ing., za člana.
II.

Mandat predsjednika i članova Upravnog
vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje četiri
godine.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 023-01/21-01/478
URBROJ: 2178/1-06-01/02-21-1
Slavonski Brod, 23. rujna 2021.
ŽUPAN
Dr.sc. Danijel Marušić. dr.med., v.r.
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2.

3.

Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19,
147/20) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09, 19/10, 2/13, 15/13 –
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20, 7/21 - Statutarna
odluka o izmjeni i dopuni Statuta Brodskoposavske županije), župan Brodsko-posavske
županije donosi:

Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o
zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19,
147/20) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske
županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske
županije“ br. 10/09,19/10, 2/13, 15/13 –
pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20, 7/21 - Statutarna
odluka o izmjeni i dopuni Statuta Brodskoposavske županije), župan Brodsko-posavske
županije donosi:

RJEŠENJE

RJEŠENJE

o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća
Nastavnog zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije

o imenovanju predsjednika i članova
Upravnog vijeća
Zdravstvene ustanove Ljekarna
Slavonski Brod

I.

I.

U Upravno vijeće Nastavnog zavoda za
javno zdravstvo Brosko-posavske županije, kao
predstavnici osnivača, imenuju se:
1. Anita Holub, za predsjednicu,
2. Dubravka Pracny, za članicu,
3. Darija Valjetić, za članicu,

U Upravno vijeće Zdravstvene ustanove
Ljekarna Slavonski Brod, kao predstavnici
osnivača, imenuju se:
1.
Zvonimir Markotić, za predsjednika,
2.
Danijela Zirdum, za članicu,
3.
Marijana Ćosić, za članicu,

II.

II.

Mandat predsjednika i članova
Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje
četiri godine.

Mandat predsjednika i članova
Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje
četiri godine.

III.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu 9. studenog
2021., a objavit će se u „Službenom vjesniku
Brodsko-posavske županije“.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom
donošenja a objavit će se u „Službenom
vjesniku Brodsko-posavske županije“.

KLASA: 500-01/21-01/384
URBROJ: 2178/1-06-01/02-21-2
Slavonski Brod, 26. listopada 2021.

KLASA: 500-01/21-01/409
URBROJ: 2178/1-06-01/02-21-2
Slavonski Brod, 10. studenog 2021.

ŽUPAN
Dr.sc. Danijel Marušić. dr.med., v.r.

ŽUPAN
Dr.sc. Danijel Marušić. dr.med., v.r.
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4.
ŽUPAN Brodsko-posavske županije, kao poslodavac
I
SINDIKAT REGIONALNIH I LOKALNIH SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA BRODSKOPOSAVSKE ŽUPANIJE (u daljnjem tekstu: Sindikat), kao posloprimac
zaključili su 29.12.2021. godine sljedeću
DODATAK III. KOLEKTIVNOM UGOVORU
za službenike i namještenike područne (regionalne) samouprave
Članak 1.
Potpisom ovog Dodatka III. Kolektivnom ugovoru za službenike i namještenike područne
(regionalne) samouprave („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ 5/18, 15/20, u daljnjem tekstu:
Dodatak Kolektivnom ugovoru) ugovorne strane suglasno utvrđuju visinu osnovice za obračun plaća
službenika i namještenika u upravnim tijelima Brodsko-posavske županije u 2022. godini te visinu
paušalne naknade za podmirivanje troškova prehrane.
Članak 2.
Ugovorne strane suglasno utvrđuju da osnovica za izračun plaće službenika i namještenika u
upravnim tijelima Brodsko-posavske županije od 1. siječnja 2022. do 31. prosinca 2022. godine iznosi
3.500,00 kuna.
Članak 3.
Ugovorne strane su suglasne da službenici i namještenici imaju pravo na paušalnu naknadu za
podmirivanje troškova prehrane od 5.000,00 kuna godišnje, koja će se isplaćivati u jednakim mjesečnim
iznosima na plaći službenika i namještenika za svaki mjesec.
Članak 4.
Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru primjenjuje se od 1. siječnja 2022. godine.
Članak 5.
Ovaj Dodatak Kolektivnom ugovoru sastavljen je u četiri (4) istovjetna primjerka od koji svaka
ugovorna strana zadržava za sebe po dva (2).
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Članak 6.
Dodatak Kolektivnog ugovora biti će objavljen u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske
županije“.
ZA POSLODAVCA
ŽUPAN
Dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.

ZA SINDIKAT
PREDSJEDNIK SINDIKATA
Marko Horvatović, mag.ing.aedif.
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5.
Na temelju članka 83. stavka 4. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18, 125/19, 147/20) i
članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije“ br.
10/09, 19/10, 2/13, 15/13 – pročišćeni tekst, 4/18 i 5/20, 7/21 - Statutarna odluka o izmjeni i dopuni
Statuta Brodsko-posavske županije), župan Brodsko-posavske županije donosi:
RJEŠENJE
o imenovanju predsjednika i članova Upravnog vijeća
Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar
Nova Gradiška
I.
U Upravno vijeće Doma zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška, kao predstavnici osnivača,
imenuju se :
1. Ivan Serenčeš, dipl.iur., za predsjednika,
2. Stjepan Lalić, dipl. ing., za člana,
3. Željko Dokuzović, dipl. kateheta, za člana.
II.
Mandat predsjednika i članova Upravnog vijeća iz točke I. ovog Rješenja traje četiri godine.
III.
Ovo Rješenje objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije“.
KLASA: 500-01/22-01/03
URBROJ: 2178/1-06-01/02-22-1
Slavonski Brod, 15. prosinca 2021.
ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić. dr.med. vet., v.r.
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6.
Na temelju članka 28. Ustavnog Zakona o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine br.“
155/02, 47/10, 80/10 i 93/11) i članka 56. Statuta Brodsko-posavske županije („Službeni vjesnik
Brodsko-posavske županije„ br.10/09, 19/10, 2/13, 15/13-pročišćeni tekst, 4/18, 5/20 i 7/21), župan
Brodsko-posavske županije donio je sljedeći
ODLUKU
o rasporedu sredstava vijećima i predstavnicima nacionalnih manjina
u Brodsko-posavskoj županiji za 2022. godinu
I.
Ovom Odlukom raspoređuju se financijska sredstva izabranim vijećima i predstavnicima
nacionalnih manjina u Brodsko-posavskoj županiji za 2022. godinu.
II.
U Županijskoj skupštini za 2022. godinu planirano je ukupno 220.000,00 za djelatnost vijeća i
predstavnika nacionalnih manjina, a podrazumijeva izdatke za:
-

naknade članovima vijeća u neto iznosu od 170,00 kuna po članu, po sjednici kojoj su pribivali,
nagrada predsjedniku vijeća u iznosu od 500,00 kuna mjesečno,
materijalne troškove vijeća i predstavnika nacionalne manjine.
III.
Proračunska sredstva iz točke II. raspoređuju se:

A) Vijeću romske nacionalne manjine

80.000,00 kn

ili za:
naknade članovima Vijeća
nagradu predsjedniku Vijeća
materijalne troškove

40.000,00 kn
6.000,00 kn
34.000,00 kn

B) Vijeću srpske nacionalne manjine

80.000,00 kn

ili za:
naknade članovima Vijeća
nagradu predsjedniku Vijeća
materijalne troškove

40.000,00 kn
6.000,00 kn
34.000,00 kn

-

-

C) predstavnicima nacionalnih manjina:
1. albanskoj nacionalnoj manjini
2. ukrajinskoj nacionalnoj manjini
3. bošnjačkoj nacionalnoj manjini

10.000,00 kn
10.000,00 kn
10.000,00 kn
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IV.
Nagradu predsjednicima vijeća nacionalnih manjina isplaćuje Upravni odjel za proračun i
financije mjesečno na njihov žiro račun.
V.
Nagrade i materijalni troškovi predstavnicima nacionalnih manjina isplaćuje Upravni odjel za
proračun i financije u jednakim tromjesečnim iznosima na žiro račun predstavnika nacionalnih manjina,
na temelju pisanog naloga za isplatu pročelnika nadležnog Upravnog odjela.
Iznimno od stavka 1. ove točke, predstavniku ukrajinske nacionalne manjine raspoređena
sredstva isplaćivat će se u jednakim mjesečnim iznosima po 1.000,00 kuna.
VI.
Sredstva za naknade članovima vijeća nacionalnih manjina i za materijalne troškove Upravni
odjel za proračun i financije, na temelju pisanog naloga, doznačuje u jednakim tromjesečnim iznosima na
žiro račun vijeća.
VII.
Sredstva tekuće pričuve namijenjena su za pokriće nepredviđenih izdataka koji će proisteći iz
programa vijeća nacionalnih manjina, odnosno predstavnika nacionalnih manjina.
O korištenju sredstava iz stavka 1. ove točke odlučuje Župan na temelju pisanih zamolbi manjine.
VIII.
Provedba ove Odluke povjerava se Upravnom odjelu za poslove župana i Županijske skupštine i
Upravnom odjelu za proračun i financije Brodsko-posavske županije te predsjednicima vijeća.
IX.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja te se primjenjuje od 1. siječnja 2022., a objavit će se
u "Službenom vjesniku Brodsko-posavske županije".
KLASA: 023-01/22-01/02
URBROJ: 2178/1-08-01/11-21-1
Slavonski Brod, 5. siječanj 2022.
ŽUPAN
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet., v.r.
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7.
Temeljem članka 11. stavak 5. Zakona o pravu na pristup informacijama ("Narodne novine" broj
25/13. i 85/15.), članka 56. stavak 2., članka 102. i članka 103. Statuta Brodsko- posavske županije
("Službeni vjesnik" broj 15/13., 4/18., 5/20.i 7/21.), župan Brodsko- posavske županije donio je 17.
siječnja 2022. godine
P LA N
savjetovanja tijela Brodsko- posavske županije
s javnošću u 2022. godini
I.
Ovim Planom određuju se normativni akti predviđeni Programom rada Županijske skupštine
Brodsko- posavske županije za 2022. godinu, u postupku donošenja kojih će nadležna tijela Županije
provesti savjetovanje s javnošću u 2022. godini, odnosno drugi akti za koje je propisana obveza
sudjelovanja javnosti, te način i okvirno vrijeme savjetovanja, kako slijedi

1.

tijekom godine
prema potrebi

tijekom godine
prema potrebi
rujan

studeni/prosinac

Upravni odjel za
proračun i financije

Upravni odjel za
proračun i
financije
Savjet mladih
Brodsko-posavske
županije
Upravni odjel za
poslove župana i
Županijske
skupštine

Prijedlog odluke o izmjenama i
dopunama Odluke o izvršenju
Proračuna BPŽ za 2022. godinu

Program rada Savjeta mladih
Brodsko-posavske županije za
2023. godinu

Program rada Županijske skupštine
za 2023.

5.

6.

7.

II. kvartal

Upravni odjel za
gospodarstvo i
poljoprivredu

Prijedlog izmjena i dopuna
Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2022. godinu

I./II. kvartal

I. kvartal

PLANIRANO
VRIJEME
DONOŠENJA

Upravni odjel za
graditeljstvo,
infrastrukturu i
zaštitu okoliša

Upravni odjel za
gospodarstvo i
poljoprivredu

NOSITELJ
IZRADE

4.

3.

2.

Pravilnik o financiranju
programa i projekata Obrtničke
komore Brodsko-posavske
županije i udruženja obrtnika na
području Brodsko-posavske
županije u 2022. godini

Akcijski plan energetske
učinkovitosti Brodsko- posavske
županije za razdoblje 2022.2024.
Program dodjele potpora male
vrijednosti poduzetnicima
Brodsko-posavske županije u
2022. godini

NAZIV AKTA

Red
br.

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

OBLIK
SAVJETOVANJA

IV kvartal

III kvartal

tijekom godine
prema potrebi

tijekom godine
prema potrebi

II kvartal

I. kvartal

I. kvartal

OKVIRNO
VRIJEME
SAVJETOVANJA

Upravni odjel za
poslove župana i
Županijske
skupštine

Savjet mladih
Brodsko-posavske
županije

Upravni odjel za
proračun i
financije

Upravni odjel za
proračun i financije

Upravni odjel za
gospodarstvo i
poljoprivredu

Upravni odjel za
graditeljstvo,
infrastrukturu i
zaštitu okoliša

Upravni odjel za
gospodarstvo i
poljoprivredu

NOSITELJ
SAVJETOVANJA
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IV kvartal

IV kvartal

Upravni odjel za
proračun i
financije
Upravni odjel za
proračun i
financije

Prijedlog proračuna Brodskoposavske županije za 2023. s
projekcijama za 2024. i 2025.
godinu

Prijedlog Odluke o izvršenju
Proračuna Brodsko-posavske
županije za 2023. godinu

11.

12.

13.

IV kvartal

Upravni odjel
zdravstvo, socijalnu
skrb i hrvatske
branitelje

Program javnih potreba i potrebnih
sredstava u području zdravstva,
socijalne skrbi i hrvatskih branitelja
za koja se izdvajaju sredstva iz
Proračuna Brodsko- posavske
županije u 2023.

IV kvartal

Upravni odjel za
obrazovanje, šport i
kulturu

Program javnih potreba u športu i
tehničkoj kulturi na području
Brodsko-posavske županije u 2023.

10.

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

Internetsko
savjetovanje

IV kvartal

IV kvartal

IV kvartal

IV kvartal

Upravni odjel za
proračun i financije

Upravni odjel za
proračun i financije

Upravni odjel
zdravstvo, socijalnu
skrb i hrvatske
branitelje

Upravni odjel za
obrazovanje, šport
i kulturu
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II.

Ovaj Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom vjesniku Brodsko - posavske županije“, kao i
na službenim mrežnim stranicama Brodsko - posavske županije.
KLASA: 008-01/22-01/01
URBROJ: 2178/1-09-22-01
Slavonski Brod, 17. siječnja 2022.

ŽUPAN
BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE
dr.sc. Danijel Marušić, dr.med.vet.,v.r.
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Bilješke :
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Izdaje Stručna služba Županijske skupštine i župana.
Slavonski Brod, Petra Krešimira IV br. 1.
Tisak: "DIOZIT" d.o.o., Matije Gupca 31, Slavonski Brod
Telefon: 035 / 443 - 664
List izlazi po potrebi.
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