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     ŽUPANIJSKA SKUPŠTINA 

 

KLASA: 024-02/22-03/12 

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

Slavonski Brod, 7. travnja 2022. 

 

Z A P I S N I K 
 

o radu 7. sjednice Županijske skupštine Brodsko-posavske županije održane 4. travnja 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, Zoran Marijić, Mirela Rajković, 

Mario Rubil, Lidija Mioč, Damir Klaić, Josip Marunica, Hrvoje Wdovjak, Goran Knežević, 

Ivana Ribarić Majanović, Tomislav Vidaković, Robert Matasović, Danijel Odobašić, Ilija Kutlić, 

Ružica Vukovac i Maja Vujić. 

 

Nije nazočan: Ana Majetić, Tomislav Bašić i Davor Petrik. 

 

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, Olivera Maglić, ravnateljica ŽUC-a, 

Josip Grgić, predsjednik Uprave Regionalnog centra za gospodarenje otpadom Šagulje d.o.o., 

Hrvoje Špicer, ravnatelj Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod, Ante Kardum, tajnik 

Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije, Suzana Bilić Vardić, 

ravnateljica Spomen galerije Ivana Meštrovića Vrpolje, Mladen Damjanović, tajnik Zajednice 

tehničke kulture BPŽ. 

 

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

skupštine sjednici prisustvuje 34 člana, što je dovoljan broj za pravovaljan rad. 
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S pozivom za sjednicu primili smo i prijedlog dnevnog reda. Ima li dopuna ili izmjena na 

predloženi dnevni red?  

Ukoliko nema, dajem na glasovanje dnevni red za 7. sjednicu Županijske skupštine. 

Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 glasa „ZA“, usvojila dnevni red za 

današnju sjednicu Županijske skupštine. 

 

D N E V N I   R E D 

- usvajanje Zapisnika o radu sa 

6. sjednice Županijske skupštine 

1. Aktualni sat 

2. Mandatna pitanja 

3. Kadrovska pitanja 

4. a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Brodsko-posavske županije 

b) Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod 

na kupoprodaju poslovnog prostora 

5. a) Prijedlog Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske 

županije u 2022. godini 

b) Prijedlog Programa o izmjeni Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na 

području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine 

6. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za 

razdoblje 2022.-2024. godine 

7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: 

a) Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod 

b) Spomen Galerije Ivana Meštrovića, Vrpolje 

c) Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije 

d) Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije 

e) Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje 

Slavonski Brod 

8. Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Brodsko-posavske županije 

za 2021. godinu i Godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice 

Brodsko-posavske županije za 2021. godinu 

9. Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice 

Brodsko-posavske županije za 2021. godinu 

10. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ d.o.o. za 2021. 

godinu 

 

 

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

radu sa 6. sjednice Županijske skupštine. Ima li primjedbi na navedeni Zapisnik?  

Ukoliko nema, dajem na usvajanje Zapisnik o radu sa 6. sjednice Županijske skupštine. 

Utvrđujem da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 glasa „ZA“, usvojila Zapisnik o radu 

sa 6. sjednice Županijske skupštine. 
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TOČKA 1. Aktualni sat 
 

Robert Matasović, DP: Pitanje je za gospodina župana. Gospodine župane, ne znam da li znate 

da danas mi u našoj Županiji imamo naselja koja nisu povezana kvalitetno sa županijskom 

središnjicom. Naime, o čemu se radi? Radi se znači da su u tijeku ankete po osnovnim školama, 

od svih srednjih škola u Slavonskom Brodu i provođenjem jedne od tih anketa u Osnovnoj školi u 

Davoru, nažalost, odgovor je bio da se nitko iz njihove škole, od osmih razreda, koji sada 

završavaju, neće upisati u Slavonski Brod u srednju školu. Njihovo objašnjenje je bilo da učenici 

nemaju sigurnu, stabilnu prometnu povezanost s javnim prijevozom da bi mogli ispoštivati 

jednosmjenski ili dvosmjenski rad eventualnih srednjih škola koje bi oni upisali. Nažalost, svoje 

rješenje oni nalaze u susjednoj županiji gdje onda moraju ići u učeničke domove, rješavati na 

drugi način, što rezultira njihovim nezadovoljstvom, jer u susjednoj županiji nemaju sve 

smjerove koje imaju mogućnosti ovdje ostvariti kod nas, tako da jednostavno imamo jedan veliki 

problem. Samim time, kao Županija, gubimo otprilike dva srednjoškolska razreda koja odlaze u 

drugu županiju na školovanje, konkretno, radi se o 32 učenika, što može rezultirati, ajmo tako 

reći i nekakvim viškom nastavničkog kadra, znači možemo dovoditi u pitanje i nečije obitelji ako 

bi netko, nažalost, možda trebao ostati bez posla, što znači da je to u biti jedna dugačka lančana 

reakcija, pa evo molio bih komentar na ovo. Da li se nešto čini na tom polju da se ovo promijeni? 

Danijel Marušić, župan: Moram Vam samo reći da je upravo u izradi nova mreža javnog 

prijevoza. To je, vidjeli ste vjerojatno, aktualno u cijeloj Hrvatskoj. Postoje dvije županije koje su 

već raspisale natječaje i, na neki način, provele to i sklopile određene ugovore. To su 

Koprivničko-križevačka županija i Zagrebačka županija. Ostale nisu, jer je to dosta kompliciran i 

veliki posao, ali je, ja bih rekao, na neki način, u tijeku pravljenje nove mreže prijevoza. Nova 

mreža prijevoza će u mnogome omogućiti lakše putovanje u našu Županiju, kao i sve druge. Bit 

će usklađeniji vozni redovi, pa na tragu ovog pitanja ja mislim da će se uveliko ustvari ukloniti 

određeni problemi koje postoje, i zbog konfiguracije Županije, naravno, i zbog nekih drugih 

uzroka. Ali evo u svakom slučaju vjerujem da će nova mreža javnog linijskog prijevoza uvelike 

ustvari pomoći bržem i lakšem putovanju, između ostalog i učenika do svojih odredišta, odnosno 

škola. 

Damir Klaić, DM-NL: Imam jedno pitanje za gospodina župana. Znači, naime, krajem 2021. 

godine postavio sam pitanje vezano za cestu Bjeliš-Luka Brod-Ruščica, a isto ste proslijedili 

Županijskoj upravi za ceste Brodsko-posavske županije na očitovanje. Kako slijedi u njihovom 

odgovoru, navedena cesta nije županijska, niti lokalna cesta, stoga nije pod upravljanjem ni 

nadležnošću Županijske uprave za ceste županije Brodsko-posavske. Apsurdno je da su 

financijska sredstva uložena, da se cesta izgradila i da već duže vrijeme stoji zatvorena, te 

smatram ako ima imalo volje da se cesta još ovaj mjesec može otvoriti za promet i iskreno se 

nadam da stanovnici općine Klakar, kojima bi otvaranje predmetne ceste najviše koristilo, neće 

morati čekati silne godine, kao na primjer, spajanje na kanalizacijsku mrežu stanovnika Ruščice. 

Stoga Vas molim odgovor, tko je nadležan za navedenu cestu i kada se cesta planira otvoriti za 

prometovanje vozila? 

Danijel Marušić, župan: Naravno, znam za tu cestu o kojoj pričate i već smo mi imali određene 

kontakte i sastanke i s Lučkom upravom, u čijem je većem dijelu u vlasništvu ta cesta i sa 

Županijskom upravom za ceste. Nije to tako baš jednostavno jer ta cesta do kraja još nije niti 

dovršena ili treba određene čini mi se, pješačke ili biciklističke staze i treba se vidjeti određena 

nadležnost i prava korištenja te ceste. Prema tome, naravno da tu ima određenih zapreka, nije to 

tako jednostavno, ali kažem evo već smo imali jedan sastanak, vjerujem da ćemo i dalje ići u tom 

smjeru da se ta cesta otvori za promet. 
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Damir Klaić, DM-NL: Znate li možda koji će to rok biti, koje će to vrijeme biti? 

Danijel Marušić, župan: Ne mogu Vam to reći, to ne znam. 

Damir Klaić, DM-NL: Ok, hvala. 

Danijel Odobašić, DM-NL: Imam pitanje za župana Marušića. Naime, nisam bio prisutan na 

posljednjoj sjednici Županijske skupštine, pa možda nije tako aktualna tema, ali pitanje 

demografskih mjera u ovim današnjim uvjetima uvijek će biti aktualno. Naime, prilikom 

usvajanja Proračuna županije Brodsko-posavske za 2022. godinu kao jedan od amandmana naš 

Klub vijećnika predložio je da se u Proračunu predvide sredstva za demografsku mjeru 

jednokratnih pomoći za novorođenčad, a pozivajući se na mjere koje se već provode u Gradu 

Slavonskom Brodu i ostalim jedinicama lokalne samouprave u našoj Županiji, ovisno o njihovim 

mogućnostima. Na ovaj amandman odgovorili ste da se za provedbu ovakve mjere trebaju 

uključiti lokalna uprava i gradovi, pa isti amandman niste prihvatili. Prema podacima objavljenim 

na službenim web stranicama Brodsko-posavske županije nekoliko dana poslije proračunske 

sjednice, točnije 21. prosinca 2021. godine, sudjelovali ste na sastanku s predsjednikom Vlade, te 

sa županima i predstavnicima lokalne vlasti u Bjelovaru, a na sastanku se, među ostalim, 

razgovaralo i o demografskim mjerama. Tako je na tom sastanku državna tajnica Središnjeg 

državnog ureda za demografiju i mlade Željka Josić, predstavila demografske mjere i mjere za 

mlade, pri čemu je utvrdila da financijsku pomoć roditeljima prilikom rođenja djeteta osigurava 

96% jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave. Prema tome, naša Županija se onda 

nalazi u ona 4% koji to ne čine. Zatim smo 14. siječnja 2022. godine dobili privremene rezultate 

popisa stanovništva koji su pokazali poražavajuće rezultate i za našu Županiju. Stoga me zanima 

da li ste nakon svega navedenog promijenili mišljenje s proračunske sjednice i smatrate li sada da 

bi i naša Županija trebala, naravno, u skladu sa svojim mogućnostima, uvesti ovakvu mjeru, jer 

svjesni smo da u današnjim uvjetima stalnog povećanja životnih troškova mladim roditeljima 

svaka kuna jako dobro dođe. 

Danijel Marušić, župan: Normalno da je demografija vrlo bitna, evo i sami to ističete i da nam 

je svima bitno da mladi ostaju tu i da se rađa što više djece, da se prave uvjeti za ostanak obitelji 

na našim područjima i to tako i treba biti, sa svim mjerama trebamo to poticati. Razne županije na 

razne načine sudjeluju u demografskim mjerama. Brodsko-posavska županija, kako sam rekao, 

prvorođenoj djeci na takav način ne sufinancira, ali imamo ostale mjere. To su uglavnom mjere 

kojih su se prihvatili gradovi i općine. Oni uglavnom daju za prvorođenu djecu neku potporu, 

odnosno novce, a mi se priključujemo sa stipendiranjem i s drugim, ostalim, mjerama kako bi 

ustvari na neki način demografski osvježili našu Županiju. Znači to su od stipendiranja studenata, 

od prijevoza učenika, od nekih drugih mjera, gospodarskih mjera i tako dalje. 

Danijel Odobašić, DM-NL: Rekao bih samo, također i jedinice lokalne samouprave, i općine i 

gradovi, također imaju i ove druge mjere, i stipendiranje i prijevoz učenika i čak i mjere za 

mlade, znači poticanje kupovine stambenih objekata, gradnje stambenih objekata, ali stvarno 

smatramo da u ovim uvjetima ne bi bilo loše da Županija pokuša u svojim mogućnostima naći 

mogućnost i za ovakvu mjeru. 

Zoran Marijić, DM-NL: Župane, jednostavno pitanje. Koliko je Županija platila poreza na 

promet nekretnina pri kupnji poslovnog prostora od Ministarstva, ovo što smo imali zadnje? 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Nula, ja mislim da ne plaća Županija. 

Danijel Marušić, župan: Ja mislim isto da ne plaća porez. Odgovor ćete dobiti pismenim putem, 

ali mislim čak i da ne plaćamo. 
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Zoran Marijić, DM-NL: Župane, iskren da budem, ne znam da li se plaća ili ne plaća. Ako je to 

iznos od 5%, to je onda 68.500,00 kuna. Jel se plaća, jel ima tko zna? 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Nije odavno 5%, već je niže, ali evo… 

Zoran Marijić, DM-NL: Ili je 3%, pa nema veze, i ako je 3%, to je onda 30-ak tisuća kuna. Da 

li je bio to nepotreban trošak Županiji kada je Zakonom bilo dopušteno da se može direktno 

ljekarna mogla kupiti od Ministarstva, istim onim Zakonom koji ste i Vi kupili? 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Nije istina to. To nije istina. 

Zoran Marijić, DM-NL: Pročitajte Zakon taj na koji ste pozvali, članak 41, stavak 5. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Dobro. 

Zoran Marijić, DM-NL: I nemojte, gospodine Predsjedniče, ja bih Vas molio ubuduće, ja 

postavljam pitanje ovdje županu. Vi kao vijećnik nemate pravo meni odgovarati, znate da to 

radite već non-stop. Jel se ja javim za riječ, Vi imate neku repliku na moje. To Vam je kršenje 

Poslovnika i znate jako dobro da je to tako. Pa bih Vas molio ubuduće, pustite župana nek župan 

kao izvršna vlast ili nekog odredi ili da on to uzme i napravi. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Zahvaljujem gospodine Marijiću, ja vodim 

sjednicu, ja dajem riječ i mogu nešto i reći. Sigurno nećete mi Vi zabraniti to. 

Zoran Marijić, DM-NL: Ne možete Vi odgovarati na moje postavljeno pitanje. To u Poslovniku 

jako dobro piše. Razumijete? Nemojte me krivo shvatiti, pustio sam Vas već niz sjednica to 

radite, a po Poslovniku nemate pravo na to. Da sam Vas prozvao kao saborskog zastupnika, to 

mogu i tolerirati, ali direktno postavljeno pitanje županu Vi odgovarate. Pa to je kršenje 

Poslovnika. Nemojte to raditi, nema potrebe za tim. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Gospodine Marijiću, nije kršenje Poslovnika, 

ja imam pravo, vodim sjednicu, voditi sjednicu u skladu s Poslovnikom i nešto reći na ovoj 

sjednici. Bilo jednome, bilo drugom, bilo trećemu, da bi bio neki red i mir i da bi sjednica išla 

onako kako treba.  

Zoran Marijić, DM-NL: Gospodine Predsjedniče, ja ne osporavam… 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Gospodine Marijiću, niste dobili riječ. Morate 

dobiti riječ da pričate. Ne možete iz klupe pričati tek tako. 

Ružica Vukovac, NEZ: Drago mi je biti ponovno dio ovog tima. Dakle, danas imam tri pitanja. 

Prvo pitanje i drugo je županu predviđeno, a treće pročelniku odjela za gospodarstvo i 

poljoprivredu. Dakle, poštovani župane, iščitavajući Izvješće o korištenju europskih strukturnih i 

investicijskih fondova i pretpristupnih programa pomoći Europske unije za razdoblje od 1. 

siječnja do 30. lipnja 2021. pratila sam grafikone koji prikazuju koliko smo sredstava, kao 

Županija, do sada uspjeli povući. Dakle, mene su osobno razočarali, no, evo ja bih voljela čuti 

Vaše mišljenje. Evo, konkretno, iznijet ću samo nekoliko podataka. Kada govorimo o 

operativnom programu Konkurentnost i kohezija, tu smo, dakle, na neslavnom pretposljednjem 

mjestu s 1,48% povučenih sredstava, kada govorimo o operativnom programu Promet, tu smo 

također s 0,14%, pretposljednji, dok recimo evo Sisačko-moslavačka je povukla 16,93%, kada 

govorimo o operativnom programu Regionalna konkurentnost, tu smo na posljednjem mjestu s 

2,46%, dok su, recimo županije Vukovarsko-srijemska povukle čak 9,57%, Virovitičko-

podravska 9,12% i tako dalje. Pa me interesira Vaše mišljenje o svemu, odnosno zašto su 

rezultati tako niski? 
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Drugo pitanje je, nisam dakle bila upućena, nemam informaciju je li se u međuvremenu sastalo 

Povjerenstvo za praćenje kvalitete zraka? 

I treće pitanje upućeno pročelniku odjela za gospodarstvo i poljoprivredu. Dakle, u tijeku su 

izmjene i dopune Zakona o poljoprivrednom zemljištu gdje predlagatelj, dakle, Vlada, odnosno 

Ministarstvo poljoprivrede traži da se ubuduće u podjeli zemljišta, odnosno u provedbi natječaja 

izbaci županije. Pa me zanima je li to opravdano po Vašem mišljenju, odnosno, koliko je općina 

do sada na području Brodsko-posavske županije raspisalo natječaj, koliko ih je zaključeno i 

koliko je hektara dodijeljeno poljoprivrednicima na korištenje? 

Danijel Marušić, župan: Na prvo pitanje ako mogu, molim Vas, odgovorit ću pismeno iz 

razloga što bih komparirao i neke druge još fondove. Vi ste spomenuli neke, ja bih volio vidjeti 

ove druge. Ne znam napamet podatke, tako da neću komentirati. U svakom slučaju, treba što više 

raditi projekata prema fondovima. Vi znate da smo mnoge projekte ustvari iz tih novaca i 

realizirali, poput obnove 23 škole, poput obnove pedijatrije, odnosno izgradnje pedijatrije ovdje u 

Slavonskom Brodu. Znate sigurno da su ulaganja u bolnice naše velika, to su isto od tih novaca. 

Recimo 120 milijuna kuna je negdje ulaganje u brodsku bolnicu, oko 80 milijuna kuna u 

novogradišku bolnicu. Imali smo razne projekte, poput „Kraći put do zdravlja“ i tako dalje. 

Dakle, molim Vas, evo kad budem imao podatke i drugih onda ću objediniti, pa ću Vam pismeno 

to odgovoriti. 

Što se tiče Povjerenstva, nije se sastajalo Povjerenstvo. Vjerujem da se može sastati, evo tu je 

pročelnik Jarić i vjerujem da će ga on i sazvati.  

Što se tiče trećeg pitanja, zamolio bih pročelnika. 

Željko Burazović, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje poslova pročelnika Upravnog 

odjela za gospodarstvo i poljoprivredu: Evo, obzirom da područje za koje ste postavili pitanje 

jako dobro i poznate i pratite ga, dakle, mislim da ste tamo sudjelovali u donošenju Zakona prije 

4 godine i 1 mjesec, dakle 8. ožujak davne 2018. godine je bio dan kada je donesen Zakon o 

poljoprivrednom zemljištu koji, vjerojatno, kao i svaki je imao nekakve velike ambicije, 

pretenzije, bolje rezultate u odnosu na onaj prethodni. Vrijeme koje je iza nas zapravo potvrđuje 

da je u tih 4 godine, kada je u pitanju Brodsko-posavska županija, program raspolaganja 

Brodsko-posavske županije, koji iznosi 43.000 ha, realiziran s 4.000, drugim riječima, 4 su 

općine prije gotovo godinu dana pokrenule natječaj. Predmet toga natječaja bile su 4.000 ha 

državnog poljoprivrednog zemljišta koje su se trebale dodijeliti na 25 godina zakupa. To su 

učinile općine: Garčin, Bebrina, Oriovac i Brodski Stupnik i očekujem da ćemo vrlo brzo tamo 

dobiti suglasnost na Ugovor od strane Državnog odvjetništva i da će najpovoljniji ponuditelji biti 

uvedeni u posjed. Vaš upit i moje viđenje, dakle, što je bolje u ovoj aktualnoj, još uvijek 

aktualnoj varijanti i verziji, zadaća je regionalne samouprave bila dati prethodno mišljenje na 

napravljene program. Nakon suglasnosti Ministarstva se praktički išlo u natječaj i izbor 

najpovoljnijeg ponuditelja. Sada je to jedna nova kategorija gdje se zapravo Županija briše ili 

povlači iz toga posla. Dodjeljuje nam se novi, koji je, po meni, puno puno zahtjevniji, gdje će, 

zapravo, evo ta jedna operativna ekipa Upravnog odjela trebati participirati u povjerenstvima 

općinskim, dakle 26 općina i 2 grada. Mislim da je to veliki zahtjev, no evo, ne bih stvari htio 

prejudicirati, dakle, vidjet ćemo što će provedba od svega toga napraviti. 

Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Time smo iscrpili ovu točku. Prelazimo na 

drugu točku. 
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TOČKA 2. Mandatna pitanja: 

a) Utvrđivanje izvješća o podnesenom zahtjevu za nastavak mandata članice 

Županijske skupštine Ružice Vukovac i prestanak mandata zamjeniku članice 

b) Utvrđivanje izvješća o podnesenom zahtjevu za stavljanje mandata članice 

Županijske skupštine Tee Tomas u mirovanje i početku obnašanja dužnosti 

zamjenice članice 

 
 Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Predsjednik Županijske skupštine 

upitao je vijećnike jesu li suglasni da se obrazloženje i rasprava po točkama a) i b) objedine, a da 

se o svakoj glasuje pojedinačno, što su vijećnici prihvatili. 

 Uvodno izlaganje podnijela je Danijela Kovačević, predsjednica Mandatnog povjerenstva. 

 Pero Ćosić, predsjednik Županijske skupštine: Predlažem da Županijska skupština 

primi na znanje deklaratorne zaključke: 

 

Z A K L J U Č A K 

o početku obnašanja dužnosti članice Županijske skupštine Ružice Vukovac i prestanku 

mandata zamjeniku članice Županijske skupštine Nikoli Barišiću  

 

 (KLASA: 024-02/22-05/08, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

Z A K L J U Č A K 

o mirovanju mandata članice Županijske skupštine Tee Tomas i početku obnašanja 

dužnosti zamjenice članice Maje Vujić 

 

 (KLASA: 024-02/22-05/09, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

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

 

 

 Sada molim članove Županijske skupštine Ružicu Vukovac i Maju Vujić kojima je 

mandat verificiran da prisegnu na ovu dužnost.  

 

TEKST PRISEGE: 

 

„PRISEŽEM SVOJOM ČAŠĆU DA ĆU DUŽNOST ČLANA ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE OBAVLJATI SAVJESNO I ODGOVORNO I DA ĆU SE 

U SVOM RADU DRŽATI USTAVA I ZAKONA I POŠTOVATI PRAVNI POREDAK 

REPUBLIKE HRVATSKE, TE DA ĆU SE ZAUZIMATI ZA SVEKOLIKI NAPREDAK 

BRODSKO-POSAVSKE ŽUPANIJE“. 

 

 

TOČKA 3. Kadrovska pitanja: 

a) Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski 

Brod 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja 

Slavonski Brod 

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i 

imenovanju novog člana 
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d) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za stambeno-komunalne poslove, 

prostorno uređenje i zaštitu okoliša i imenovanju novog člana 

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Odbora za društvene djelatnosti i 

imenovanju nove članice 

f) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Županijske koordinacije za ljudska prava 

i imenovanju nove članice 

 
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) i b) podnijela je Anica Vukašinović, osoba ovlaštena 

privremeno obavljanje poslova pročelnice Upravnog odjela za obrazovanje, šport i kulturu, a za 

točke c), d), e) i f) podnio je Davorin Slišurić, predsjednik Komisije za izbor i imenovanja. 

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 u kojoj su sudjelovali Zoran Marijić i Anica Vukašinović. 

Nakon zaključene pojedinačne rasprave predsjednik Županijske skupštine daje na 

glasovanje: 

 

a) Prijedlog Odluke o razrješenju ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod i nakon 

provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 23 glasa „ZA“ i 9 

glasova „SUZDRŽAN“ donijela 

O D L U K U 

o razrješenju ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/16, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

b) Prijedlog Odluke o imenovanju v.d. ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod i 

nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 23 glasa 

„ZA“ i 9 glasova „SUZDRŽAN“ donijela 

 

O D L U K U 

o imenovanju vršitelja dužnosti ravnatelja Muzeja Brodskog Posavlja Slavonski Brod 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/15, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

c) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i imenovanju novog 

člana i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 glasa 

„ZA“, donijela 

R J E Š E N J E 

o razrješenju člana Komisije za izbor i imenovanja i imenovanju novog člana 

 

 (KLASA: 024-02/22-05/04, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

d) Prijedlog Rješenja o razrješenju člana Odbora za stambeno-komunalne poslove, prostorno 

uređenje i zaštitu okoliša i imenovanju novog člana i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je 

Županijska skupština jednoglasno, s 34 glasa „ZA“, donijela 
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R J E Š E N J E 

o razrješenju člana Odbora za stambeno-komunalne poslove, prostorno uređenje i zaštitu 

okoliša i imenovanju novog člana 

 

  (KLASA: 024-02/22-05/07, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

e) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Odbora za društvene djelatnosti i imenovanju nove 

članice i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 

glasa „ZA“, donijela 

R J E Š E N J E 

o razrješenju članice Odbora za društvene djelatnosti i imenovanju nove članice 

 

 (KLASA: 024-02/22-05/06, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

f) Prijedlog Rješenja o razrješenju članice Županijske koordinacije za ljudska prava i 

imenovanju nove članice i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

jednoglasno, s 34 glasa „ZA“, donijela 

 

R J E Š E N J E 

o razrješenju članice Županijske koordinacije za ljudska prava i imenovanju nove članice 

 

  (KLASA: 024-02/22-05/05, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

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

 

 

TOČKA 4.  

a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Brodsko-posavske županije 

b) Davanje suglasnosti Upravnom vijeću Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski 

Brod na kupoprodaju poslovnog prostora 
 

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 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 u kojoj su sudjelovali Ružica Vukovac i Danijel Marušić. 

Nakon zaključene rasprave predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje: 

 

a) Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine u vlasništvu Brodsko-posavske županije i nakon 

provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 glasa „ZA“, 

donijela 

O D L U K U 

o prodaji nekretnine u vlasništvu Brodsko-posavske županije 
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 (KLASA: 024-02/22-07/13, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

b)Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Zdravstvene ustanove 

Ljekarna Slavonski Brod na kupoprodaju poslovnog prostora i nakon provedenog glasovanja 

utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 glasa „ZA“, donijela 

 

O D L U K U 

o davanju suglasnosti Upravnom vijeću Zdravstvene ustanove Ljekarna Slavonski Brod za 

kupovinu nekretnine 

 

 (KLASA: 024-02/22-07/14, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

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

 

 

TOČKA 5.  

a) Prijedlog Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-

posavske županije u 2022. godini 

b) Prijedlog Programa o izmjeni Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi 

na području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine 

 
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 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 u kojoj su sudjelovali Ružica Vukovac i Željko Burazović. 

Nakon zaključene rasprave predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje: 

 

a) Prijedlog Programa dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske 

županije u 2022. godini i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

većinom glasova, s 31 glasom „ZA i 2 glasa „SUZDRŽAN“ donijela 

 

P R O G R A M 

dodjele potpora male vrijednosti poduzetnicima Brodsko-posavske županije u 2022. godini 

 

 (KLASA: 024-02/22-06/25, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

b) Prijedlog Programa o izmjeni Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na 

području Brodsko-posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine i nakon provedenog 

glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 31 glasom „ZA i 2 glasa 

„SUZDRŽAN“ donijela 

P R O G R A M 

o izmjeni Programa potpora male vrijednosti u poljoprivredi na području Brodsko-

posavske županije za razdoblje 2021.-2027. godine 
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 (KLASA: 024-02/22-06/24, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

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

 

 

TOČKA 6. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Brodsko-posavske 

županije za razdoblje 2022.-2024. godine 
 

Uvodno izlaganje podnio je Miroslav Jarić, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša. 

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 u kojoj su sudjelovali Ružica Vukovac, Miroslav Jarić i Anica Vukašinović. 

Nakon zaključene rasprave predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Prijedlog 

Akcijskog plana energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za razdoblje 2022.-2024. 

godine i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština jednoglasno, s 34 

glasa „ZA“, donijela 

O D L U K U 

o donošenju Akcijskog plana energetske učinkovitosti Brodsko-posavske županije za 

razdoblje 2022.-2024. godine 

 

(KLASA: 024-02/22-07/12, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

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

 

 

TOČKA 7. Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini: 

a) Muzeja Brodskog Posavlja, Slavonski Brod 

b) Spomen Galerije Ivana Meštrovića Vrpolje 

c) Zajednice športskih udruga i saveza Brodsko-posavske županije 

d) Zajednice tehničke kulture Brodsko-posavske županije 

e) Hrvatskog instituta za povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i 

Baranje Slavonski Brod 

 

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

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

prihvatili. 

 Uvodno izlaganje podnijela je Anica Vukašinović, osoba ovlaštena 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: 
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a) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Muzeja Brodskog Posavlja, 

Slavonski Brod i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom 

glasova, sa 16 glasova „ZA“ i 8 glasova „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Muzeja Brodskog 

Posavlja, Slavonski Brod 

 

(KLASA: 024-02/22-06/23, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

b) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Spomen Galerije Ivana 

Meštrovića Vrpolje i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom 

glasova, sa 16 glasova „ZA“ i 8 glasova „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Spomen Galerije 

Ivana Meštrovića Vrpolje 

 

(KLASA: 024-02/22-06/22, URBROJ: 2178-01/1-22-2) 

 

c) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Zajednice športskih udruga i 

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

skupština većinom glasova, sa 18 glasova „ZA“ i 8 glasova „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Zajednice športskih 

udruga i saveza Brodsko-posavske županije 

 

(KLASA: 024-02/22-06/21, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

d) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Zajednice tehničke kulture 

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

većinom glasova, s 26 glasova „ZA“ i 3 glasa „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Zajednice tehničke 

kulture Brodsko-posavske županije 

 

(KLASA: 024-02/22-06/20, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

e) Izvješće o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Hrvatskog instituta za povijest 

– Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod i nakon provedenog 

glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština većinom glasova, s 27 glasova „ZA“ i 3 glasa 

„SUZDRŽAN“, donijela 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu i financijskom poslovanju u 2021. godini Hrvatskog instituta za 

povijest – Podružnice za povijest Slavonije, Srijema i Baranje Slavonski Brod 

 

(KLASA: 024-02/22-06/19, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 



13 

 

 

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

 

 

TOČKA 8. Izvješće o stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Brodsko-

posavske županije za 2021. godinu i Godišnje izvješće o utrošku financijskih 

sredstava Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske županije za 2021. 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 Izvješće o 

stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Brodsko-posavske županije za 2021. godinu i 

Godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne zajednice Brodsko-posavske 

županije za 2021. godinu i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

većinom glasova, s 24 glasa „ZA“ i 8 glasova „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o stanju vatrogastva i zaštite od požara na području Brodsko-posavske 

županije za 2021. godinu i Godišnje izvješće o utrošku financijskih sredstava Vatrogasne 

zajednice Brodsko-posavske županije za 2021. godinu 

 

 (KLASA: 024-02/22-06/18, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

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

 

 

TOČKA 9. Izvješće o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem Turističke 

zajednice Brodsko-posavske županije za 2021. 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 Izvješće o 

izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem Turističke zajednice Brodsko-posavske 

županije za 2021. godinu i nakon provedenog glasovanja utvrđuje da je Županijska skupština 

većinom glasova, s 19 glasova „ZA“ i 13 glasova „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o izvršenju Programa rada s financijskim izvješćem Turističke 

zajednice Brodsko-posavske županije za 2021. godinu 

 

 (KLASA: 024-02/22-06/17, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 
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  Akt se u propisanoj formi prilaže zapisniku i čini njegov sastavni dio. 

 

 

TOČKA 10. Izvješće o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ 

d.o.o. za 2021. godinu 

  Uvodno izlaganje podnio je Miroslav Jarić, osoba ovlaštena za privremeno obavljanje 

poslova pročelnika Upravnog odjela za graditeljstvo, infrastrukturu i zaštitu okoliša. 

 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 u kojoj su sudjelovali: Ružica Vukovac, Ivana Ribarić Majanović, Mario Rubil, 

Miroslav Jarić i Josip Grgić. 

 Nakon zaključene rasprave predsjednik Županijske skupštine daje na glasovanje Izvješće 

o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom „Šagulje“ d.o.o. za 2021. godinu i nakon 

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

11 glasova „PROTIV“ i 4 glasa „SUZDRŽAN“, donijela 

 

Z A K L J U Č A K 

o usvajanju Izvješća o radu Regionalnog centra za gospodarenje otpadom  

„Šagulje“ d.o.o. za 2021. godinu 

 

(KLASA: 024-02/22-06/16, URBROJ: 2178-01/1-22-1) 

 

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

 

Sjednica je završila u 10,40 sati. 

 

 

 

OSOBA OVLAŠTENA ZA 

PRIVREMENO OBAVLJANJE 

POSLOVA PROČELNICE 

 

Dubravka Knežević, dipl.iur. 

                       PREDSJEDNIK 

                        ŽUPANIJSKE SKUPŠTINE 

 

 

                       Pero Ćosić, dipl.ing.građ. 

 


