REPUBLIKA HRVATSKA
POŽEŠKO-SLAVONSKA ŽUPANIJA
S k u p š t i n a
Klasa: 021-02/12-03/05
Urbroj: 2177/1-05-05/1-12-1
Požega, 14. prosinca 2012. godine
Na temelju članka 19. Poslovnika Skupštine Požeško-slavonske županije (“Požeškoslavonski službeni glasnik”, br. 2/10 – Pročišćeni tekst),

sazivam
15. sjednicu Skupštine Požeško-slavonske županije,
koja će se održati

u PETAK 21. prosinca 2012. godine u 13,00 sati_
u Velikoj županijskoj vijećnici, Županijska br. 7/I, Požega.
Za sjednicu predlažem sljedeći:

D N E V N I R E D:

.

Izvod iz zapisnika 14. sjednice
Skupštine

1. a) Prijedlog Proračuna Požeško-slavonske županije za 2013. godinu i projekcije
za 2014. i 2015. godinu
b) Prijedlog Odluke o izvršavanju proračuna Požeško-slavonske županije za 2013.
godinu
2.

Prijedlog Financijskog plana Županijske uprave za ceste Požeško-slavonske
županije za 2013. godinu

3. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna prostornog plana Požeškoslavonske županije
4. Prijedlozi programa javnih potreba u Požeško-slavonskoj županiji za 2013. godinu
- humanitarno-socijalnih udruga
- udruga proisteklih iz Domovinskog rata za 2013.
- u kulturi
- u športu
5. Prijedlog Zaključka o rasporeñivanju sredstava za redovito financiranje političkih
stranaka i nezavisnih članova (vijećnika) u Županijskoj skupštini u 2013. godini
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6. Odluka o stavljanju izvan snage Odluke o načinu provedbe javnog natječaja i uvjetima
za članove upravnih tijela i nadzornih odbora trgovačkih društava u kojima Požeškoslavonska županija ima udjele u vlasništvu (kapitalu društva), odnosno dionice

7. Suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Ljekarne Požega za prodaju poslovnog
prostora u Kutjevu, kč.br. 1332/1 u vlasništvu Ljekarne Požega
8. Prijedlog rješenja o imenovanju sudaca porotnika za mladež Županijskog suda u
Slavonskom Brodu, Stalna služba u Požegi
9. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnatelja JU za upravljanje zaštićenim područjem
Požeško-slavonska županije
10. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju člana Školskog odbora u Osnovnoj školi
„Ivan Goran Kovačić“ Velika
11. Mišljenje Županijske skupštine za imenovanje Darija Dasovića na radno mjesto
načelnika policijske uprave u Policijskoj upravi požeško-slavonskoj
12. Različito
Molimo vijećnike da sjednici obvezno prisustvuju, a eventualni izostanak najave na broj telefona 290-217,
290-202 ili osobno u prostorijama Tajništva.

PREDSJEDNIK
prof. dr. sc. Radoslav Galić, v.r.

U.Z. – Potpredsjednik skupštine
Ivica Fliszar, dipl. ing

