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- akti  Skupštine: 47.

46.

Na  temelju  članka  39.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07.  i  3/08.),  Županijska  skupština  na  24.  
sjednici,  održanoj  28.  travnja  2008.  godine,  
donijela  je

RJEŠENJE

o  izboru  zamjenika  župana
Brodsko-posavske  županije

I.

Davor  Vlaović,dipl.inž.,  izabire  se  za  
zamjenika  župana  Brodsko-posavske  županije,  s  
nadnevkom  28.  travnja  2008.

II.

Zamjenik  župana  svoju  dužnost  obnašat  će  
profesionalno.

III.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  s e u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  080-02/08-01/13
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.

 Predsjednik
          Županijske  skupštine

        Zdravko  Sočković, v.r.

Na  temelju  članka  40.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
23/07.  i  3/08.),  Županijska  skupština  na  24.  
sjednici,  održanoj  28.  travnja  2008.  godine,  
donijela  je

RJEŠENJE

o  izboru  članova
Županijskog  poglavarstva

I.

Za  članove  Županijskog  poglavarstva  
izabiru  se:
- Josip  Čeović,dr.med. - područje  zdravstva  i  

socijalne  skrbi
- Goran  Rukavina - područje  graditeljstva,  

s t ambeno-komunalne   d je la tnos t i ,   
infrastrukturu  i  obnovu.

II.

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

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  080-02/08-01/14
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.

 Predsjednik
          Županijske  skupštine

        Zdravko  Sočković, v.r.

ŽUPANIJA



48. 49.

Na  temelju  članka  4.  Odluke  o  osnivanju  Na  temelju  članka  87.  Zakona  o  
Zavoda  za  prostorno  uređenje  ("Službeni  vjesnik  osnovnom  školstvu  ("Narodne  novine"  br.  69/03-
Brodsko-posavske  županije"  br.  4/08)   i  članka  21.  pročišćeni  tekst  i  76/05),   te  članka  21.  Statuta  
Statuta  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06- Brodsko-posavske  županije"  br.  09/06-pročišćeni  
pročišćeni  tekst,  23/07.  i  3/08), Županijska  tekst,  23/07.  i  3/08),  Županijska  skupština  na  24.  
skupština  na  24.  sjednici,  održanoj  28.  travnja  sjednici,  održanoj  28.  travnja  2008.  godine,  
2008.  godine,  donijela  je donijela  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  predlaganju  kandidata  za  člana  Upravnog  o  razrješenju  i  imenovanju  člana  Školskog  
vijeća  Zavoda  za  prostorno  uređenje odbora  Osnovne  škole  "Matija  Gubec"  

Cernik

I.
I.

Za  člana  Upravnog  vijeća  Zavoda  za  
prostorno  uređenje  predlaže  se  Antun  Marija  Lukač,  razrješuje  se  dužnosti  člana  
Pišonić,dipl.iur. Školskog  odbora  u  OŠ  "Matija  Gubec"  Cernik  iz  

reda  učitelja.

II.
II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će   se  u  "Službenom  vjesniku  Josip  Sokić  imenuje  se  za  člana  Školskog  
Brodsko-posavske  županije". odbora  u  OŠ  "Matija  Gubec"  Cernik  iz  reda  

učitelja.
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
III.

Klasa  :  080-02/08-01/16
Urbroj:  2178/1-01-08-1 Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
 Predsjednik

          Županijske  skupštine ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
        Zdravko  Sočković, v.r. BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  602-02/08-01/5
Urbroj:  2178/1-01-08-1
Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.

 Predsjednik
          Županijske  skupštine

        Zdravko  Sočković, v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   465Broj:  5



50. ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Na  temelju  članka  133.  Zakona  o  Klasa  :  080-02/08-01/17
sudovima  ("Narodne  novine"  br.  150/05.  i  16/07.), Urbroj:  2178/1-01-08-1
te  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
09/06-pročišćeni  tekst,  23/07.  i  3/08),  Županijska   Predsjednik
skupština  na  24.  sjednici,  održanoj  28.  travnja            Županijske  skupštine
2008.  godine,  donijela  je         Zdravko  Sočković, v.r.

RJEŠENJE
51.

o imenovanju  sudaca  porotnika  za  mladež
u  Općinski  sud  Slavonski  Brod

Na  temelju  članka  133.  Zakona  o  
sudovima  ("Narodne  novine"  br.  150/05.  i  16/07.),  

I. te  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  

Za  suce  porotnike  za  mladež  u  Općinski  09/06-pročišćeni  tekst,  23/07.  i  3/08),  Županijska  
sud  Slavonski  Brod  na  prijedlog  Gradskog  vijeća  skupština  na  24.  sjednici,  održanoj  28.  travnja  
grada  Slavonskog  Broda  i  grada  Nove  Gradiške  2008.  godine,  donijela  je
imenuju  se:

RJEŠENJE
1. Sanja  Kulaš,  Sl. Brod,  Naselje  Lutvinka  K
2. Snježana  Kurtušić,  Sl. Brod,  Pilareva  1 C o  imenovanju  sudaca  porotnika
3. Petar  Puškarić,  Sl. Brod,  A. Cesarca 76b u  Županijski  sud  Slavonski  Brod
4. Nives  Romanjek,  Sl. Brod,  Kapelska 8
5. Ivan  Mišetić,  Sl. Brod,  Matije Mesića  27
6. Ivana  Jurašek,  Sl. Brod,  Vladimira  Gortana I.

23
7. Darija  Kovač,  Sl. Brod,  Naselje  Slavonija Za  suce  porotnike  u  Županijski  sud  

II  6/2 Slavonski  Brod  imenuju  se:
8. Ljiljana  Lukačević, N. Gradiška,  Cvjetni  

trg 12/B 1. Smiljka  Šakić,  Sl. Brod,  Sv.  Antuna 20
9. Jadranka  Japundžić,  N. Gradiška,  Cvjetni  2. Lidija  Pačić,  Sl. Brod, Trg  pobjede 23

trg  12/D 3. Petar  Hajnal,  Sl. Brod,  Mostarska  32
10. Franjo  Kapetanić, N. Gradiška, Ljudevita  4. Branka  Martić,  Sl. Brod,  Lj.  Jonke  23

Posavskog  17. 5. Ivan  Batori,  Sl. Brod,  Vinogradska  38
6. Aleksandar  Jernešić,  Bukovlje,  S.Radića 43
7. Milica  Koporčić-Tomičić,  Stari  Slatinik,  

II. Hrv.  branitelja  164
8. Đuro  Martin,  Donja  Vrba,  Sv.  Filipa  i  

Jakoba  99
Mandat  sudaca  porotnika  traje  četiri  9. Krešo  Kolarić-Cifrek,  Batrina,  S. Radića 

godine  i  na  istu  dužnost  mogu  biti  ponovno  103
imenovani. 10. Branko  Jakovljević,  Okučani,  121. brigade  

HV 8
11. Mirko  Klepac,  Lužani,  V. Nazora  142

III. 12. Antun  Ljubičić,  Podcrkavlje,  Trg  105.  
brigade  ZNG  6

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  13. Stjepan  Lulić,  Vrbova  217
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  14. Mile  Blažević,  Sl. Brod,  Ivana  Cankara  69
Brodsko-posavske  županije".
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II. Članak  2.

Mandat  suca  porotnika  traje  četiri  godine  U  članku  7.  stavku  1.  mijenjaju  se  i  
i  na  istu  dužnost  mogu  biti  ponovno  imenovani. dopunjuju  točke  2,  3,  6  i  7  i  to:

- u  točki  2.  dodaje s e  "voditelj  Ispostave",
- u  točki  3.  briše  se  "voditelj  Ispostave",  a  

III. naziv  "viši  savjetnik"  zamjenjuje  
"savjetnik  za  analitičko-normativne  

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  poslove,  drugostupanjske  postupke,  te  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  koordinaciju  rada  na  pripremi  najsloženijih  
Brodsko-posavske  županije". materijala",

- točka  6.  se  briše,
ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA - u  točki  7.  iza  riječi  knjigovođa  dodaje  se  

BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE "poslovni  tajnik/tajnica".

Klasa  :  080-02/08-01/18
Urbroj:  2178/1-01-08-1 Članak  3.
Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu osmog  dana  
 Predsjednik nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

          Županijske  skupštine Brodsko-posavske  županije".
        Zdravko  Sočković, v.r.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE

Klasa  :  120-01/08-01/1
Urbroj:  2178/1-01-08-1

52. Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.

 Predsjednik
Na  temelju  članka  99.  Zakona  o  lokalnoj  i            Županijske  skupštine

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne          Zdravko  Sočković, v.r.
novine"  br.  33/01,  60/01-vjerodostojno  tumačenje  
i  129/05),  te  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  09/06-pročišćeni  tekst,  23/07.  i  
3/08),  Županijska  skupština  na  24.  sjednici,  
održanoj  28.  travnja  2008.  godine,  donijela  je 53.

ODLUKU
Na  temelju  članka  67.  stavak  4.  Zakona  o  

o izmjeni  i  dopuni  Odluke  o  naknadama  i  proračunu  ("Narodne  novine"  br.  96/03.),  članka  
plaćama  dužnosnika,  te  vrednovanju  radnih  5.  Odluke  o  prodaji  vlasničkog  udjela  Brodsko-

mjesta  u  upravnim  tijelima  posavske  županije  u Cestama d.d.  Slavonski  Brod  
Brodsko-posavske  županije ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  

broj  27/07)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko-posavske  
županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

Članak  1. županije",  broj  09/06-pročišćeni  tekst,  23/07  i  
3/08)  u  povodu  Javnog  nadmetanja  za  

Ovom  Odlukom  mijenja  se  i  dopunjuje  prikupljanje  ponuda  za  prodaju  vlasničkog  udjela  
Odluka  o  naknadama  i  plaćama  dužnosnika,  te  Brodsko-posavske  županije  u  TD  "Ceste" d.d.  
vrednovanju  radnih  mjesta  u  upravnim  tijelima  Slavonski  Brod,  objavljenog  u  "Narodnim  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  novinama" RH broj: 23  od  22.  veljače  2008.  godine  
Brodsko-posavske  županije"  br.  2/06.). i  tjedniku  "Posavska  Hrvatska"  od  22.  veljače  

2008.  godine,  te  prijedloga  Odluke  Povjerenstva,  
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Županijska  skupština  na  24.  sjednici  održanoj  28.  ponuda  zajedno,  što  su  ih  ponuditelji  istakli  u  
travnja  2008.  godine,  donosi svojim  ponudama.

ODLUKU
IV.

o  odabiru  najpovoljnije  ponude  za  prodaju  
vlasničkog  udjela  Brodsko-posavske  županije  u  Ponuditelji  će  biti  pismeno  obaviješteni  o  

TD  "Ceste" d.d.  Slavonski  Brod rezultatima  odabira  u  roku  od  15  dana  od  dana  
donošenja  Odluke.

Ponuditelju,  "Kamen  gradnja" d.o.o.  
I. Gornja  Vrba,  čija  ponuda  nije  prihvaćena,  

jamčevina  u  iznosu  od  238.680,00 kuna  vraća  se.
Utvrđuje se  da  su  na  javno  nadmetanje  za  

prikupljanje  ponuda  za  prodaju  vlasničkog  udjela  
Brodsko-posavske  županije  u  TD  "Ceste" d.d.  V.
Slavonsi  Brod  (5.967  dionica)  ukupne  nominalne  
vrijednosti  2.386.800,00 kuna,  objavljenom  u  Ovlašćuje se  župan  Brodsko-posavske  
"Narodnim  novinama"  RH  broj  23  od  22.  veljače  županije  da  s  ponuditeljima  iz  točke II.  ove  
2008  godine  i tjedniku  "Posavska  Hrvatska"  od  Odluke  sklopi  Ugovor  o  prodaji  vlansičkog  udjela  
22.  veljače  2008.  godine,  pristigle  dvije  Brodsko-posavske županije  u  TD  "Ceste" d.d.  
pravovremene  ponude: Slavonski  Brod,  kojim  će  se  urediti  rok  i  način  

plaćanja,  pravo  na  raskid  ugovora,  kao  i  druga  
1. "Kamen  gradnja" d.o.o.  Gornja  Vrba,  međusobna  prava  i  obveze.

Vrbska  ulica 12
2. Ivica  Lovrić  iz  Slavonskog  Broda, A. 

Štampara 46  i  Željko  Bošnjak  iz  VI.
Slavonskog  Broda,  P. Krešimira IV 25.

Za  nepoštivanje  ugovornih  odrednica  
kupaca  prema  Brodsko-posavskoj  županiji  

II. nadležan  je  Općinski  sud  u  Slavonskom  Brodu.

Brodsko-posavska  županija  kao  imatelj  
vlasničkog  udjela  u  TD  "Ceste" d.d.  Slavonski  VII.
Brod, nakon  provedenog  javnog  nadmetanja,  te  
prijedloga  Povjerenstva  prodaje  svoj  vlasnički  Ova  Odluka  stupa  na  snagu osmog  dana  
udio  u  TD  "Ceste" d.d.  Slavonski  Brod  gospodinu  nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Ivici  Lovriću  i  Željku  Bošnjaku  iz  Slavonskog  Brodsko-posavske  županije".
Broda  po  cijeni  od  2.458.404,00 kuna.

Sredstva  iz  stavka  1.  točke II.  ove  Odluke  ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
uplatit  će se  u  Proračun  Brodsko-posavske  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
županije  u  cijelosti,  jednokratno  virmanskim  
putem  na  osnovu  odobrenog  kredita  banke  po  Klasa  :  340-01/08-01/1
potpisu  ugovora  o  prijenosu  vlasničkog  udjela. Urbroj:  2178/1-01-08-1

Ostvarena  cijen a umanjit  će  se za  uplaćenu  Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.
jamčevinu  u  iznosu  od  240.000,00 kuna.

 Predsjednik
          Županijske  skupštine

III.         Zdravko  Sočković, v.r.

Pri  odabiru  najpovoljnije  ponude  
primjenjena  su  mjerila  određena  u  članku  7.  
stavak  5.  Zakona  o  privatizaciji  ("Narodne  
novine" broj 21/96).

Odluka  je  donesena  na  temelju  rezultata  
cjelokupne  ocjene  svih  pojedinih  elemenata  
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54. prvom  utemeljitelju  DVD  Štivice  i  njenom  članu  
od  osnutka  do  danas.  neprocjenjiv  je  doprinos  
gosp.  Radelića  razvoju  i  opstojnosti  dobrovoljnog  

Na  temelju  članka  28.  Odluke  o  vatrogastva,  njegove  osnovne  zadaće  u  zaštiti  
priznanjima  Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  imovine  i  života  od  teških  elementarnih  nepogoda.  
vjesnik  Brodsko-posavske županije"  br.  2/03- Vatrogasnoj  humanitarnoj  djelatnosti  ostao  je  
pročišćeni  tekst)  i  članka  21.  Statuta  Brodsko- vjeran  preko  80  godina  i  živ  je  primjer  i  uzor  
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- brojnim  mladim  naraštajima  u  oblikovanju  odnosa  
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  prema  ovoj  djelatnosti,  osobito  zbrinjavanja  i  
23/07.  i  3/08.),  Županijska  skupština  je  na  24.  zaštite  unesrećenih.
sjednici  održanoj  28.  travnja  2008.  godine  Njegovo  neprocjenjivo  djelo  i  život  za  
donijela humanost  trajne  su  vrijednosti  koje  će  svim  

budućim  naraštajima  biti  poticaj  za  ljubav  prema  
ODLUKU vatrogastvu  i  drugim  humanitarnim  djelima.

o  dodjeli  županijskih  priznanja  u  2008.  godini
2. Ivici  Klemu  iz  Slavonskog  Broda  80%  
ratnom  vojnom  invalidu  Domovinskog  rata,  za  

Članak  1. njegov  sveukupan  dugogodišnji  rad  i  doprinos  
unapređenju  i  zaštiti  prirodnih  vrijednosti  i  ljepota  

Zlatna  plaketa - počast  Brodsko-posavske  ovog  kontinentalnog  dijela  Republike  Hrvatske  o  
županije  u  2008.  godini  dodjeljuje  se čemu  je  osobno  izradio  vrijednu  dokumentaciju  

(fotografije,  filmske  i  video  zapise)  koja  će  ostati  
Mons. dr. Marinu  Srakiću, trajni  zalog  i  kulturna  vrijednost  od  značaja  za  

održiv  razvitak  i  očuvanje  prirodnih  ljepota  
biskupu  đakovačkom  i  srijemskom  i  predsjedniku  Brodsko-posavske  županije.  Svojim  djelom,  
Hrvatske  biskupske  konferencije,  za  neprocjenjiv  ponašanjem  i  besprijekornim  odnosnom  prema  
dopinos  duhovnoj  i  sveukupnoj  obnovi  i  napretku  ekologiji  i  zaštiti  okoliša  ukazuje  svojim  
slavonskih  prostora,  a  time  i  prostora  Brodsko- sugrađanima  kako  se  štiti  poklonjeno  dobro  i  
posavske  županije,  te  za zalaganje  u  promicanju  kako se  u  takvom  okruženju  živi  kvalitetno  i  
vrijednosti  položaja  i  ugleda  Županije.  Vođen  zdravo.
geslom  "Spe et labore" - "Nadom  i  radom",  ulijeva  
pouzdanje  i  vjeru  svakom  čovjeku,  obitelji,  
instituciji  da  se  radom,  postojanošću,  razboritošću  Članak  3.
mogu  ostvariti  vlastiti  i  zajednički  interesi,  
njegovati  moralne  vrijednosti,  očuvati  teško  Za  postignuća  i  ostvarenja,  te  zapažene  
stečeni  mir  i  suživot,  te  postizati  uspjehe  na  bilo  poslovne  i  druge  uspjeve  u  radu  dodjeljuje  se  
kojem  području  rada  i  djelovanja. godišnja  nagrada  pravnim  i  fizičkim  osobama,  

Velike  su  zasluge  preuzvišenog  biskupa  i  koje  djeluju  i žive  na  području  Brodsko-posavske  
u  području  odgoja  i  obrazovanja,  kojem  je  kao  županije.
profesor  moralne  teologije  posvetio  najveći  dio  
svog  svećeničkog  rada,  a  kao  znanstvenik  Plaketa  Brodsko-posavske  županije  u  
obrađuje  teme  iz  moralne  teologije  i  druga  2008.  godini  dodjeljuje  se  pravnim  osobama:
moralno-etička  pitanja,  ali  i  ona  iz  područja  
odgoja  osobito  obiteljskog  odgoja,  temelja  razvoja  1. Trgovačkom  društvu  Saint  Jean  
i  sustavu  vrijednosti  društva  u  cjelini. Industries d.o.o.  Slavonski  Brod - za  ostvarene  

poslovne  rezultate  i  doprinos  razvoju  djelatnosti  
tvrtke,  kao  i  županijskog  gospodarstva  u  području  

Članak  2. industrije.

Zlatni  grb  Brodsko-posavske  županije  2. P o l j o p r i v re d n o m   g o s p o d a r s t v u   
nagrada  za životno  djelo  u  2008.  godini  dodjeljuje  "Kolesarić"  iz  Dubočca - za  ostvarene  poslovne  
se: uspjehe  u  poljoprivredi  i  doprinos  proizvodnji  

ratarskih  i  stočarskih  proizvoda  u  Brodsko-
1. Nikoli  Radeliću  rođen  1907.  godine,  posavskoj  županiji.
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3. CTR-u d.o.o.  iz  Slavonskog  Broda - za  znanstveno-istraživačkog  rada  i  inovativnih  
poseban  doprinos  i  zalaganje  u  daljnjem  razvoju  procesa  u  kojima  je  ostvario  niz  novih  patenata  
malog  i  srednjeg  poduzetništva  i  obrtništva,  te  za  koji  doprinose  tehničko-tehnološkom  napretku  
prižanje  stručne  pmoći  bez  naknade  svim  proizvodnje.
poduzetnicima,  općinama  i  gradovima  u  pripremi i  
kandidiranju  projekata  prema  predpristupnim  
fondovima  EU  i d rugim  financijskim  institucijama. Članak  4.

4. Gimnaziji  "Matija  Mesić"  iz  Dobitnicima  nagrade  iz  članka  2.  i  3.  uz  
Slavonskog  Broda - za  neprocjenjiv  doprinos  ispravu  o  priznanju  pripada  i  novčani  iznos  
odgoju  i  obrazovanju  učenika  srednje  škole  kroz  nagrade.
kontinuirano  djelovanje  u  Slavonskom  Brodu  
tijekom  devedeset  godina  postojanja,  koju  ove  
godine  s  ponosom  obilježavaju. Članak  5.

5. Športskom  savezu  invalida  Brodsko- Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
posavske  županije - za  poseban  doprinos  poticanju  donošenja,  a objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku 
i  bavljenju  športsko-rekreacijskim  aktivnostima  Brodsko-posavske  županije".
osoba  s  invaliditetom.

ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
6. Javnoj  vatrogasnoj  postrojbi  grada  BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
Slavonskog  Broda  za  izuzetne  napore  i  
postignuća  u  javnoj  djelatnosti  vatrogastva  u Klasa  :  061/01/08-01/3
gašenju  požara,  spašavanju  života  i  imovine  na  Urbroj:  2178/1-01-08-1
području  Brodsko-posavske  županije  i  diljem  RH,  Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.
za  sudjelovanje  na  tehničkim  intervencijama  i 
drugim  vidovima  prevencije  od  elementarnih   Predsjednik
nepogoda.           Županijske  skupštine

        Zdravko  Sočković, v.r. 

Kovanica  od  zlata - godišnja  nagrada  u  
2008.  godini  dodjeljuje s e  fizičkim  osobama:

1. Mirku  Vrlaziću - za  izuzetan  dprinos  radu  
i  unapređenju  djelovanja  Udruge  slijepih  i  55.
slabovidnih  osoba,  te  za  njegov  osobni  angažman  
u  socijalnom  zbrinjavanju  osoba  s  inavliditetom,  
poglavito  slijepih  i  slabovidnih  osoba  i  njihovom  Na  temelju  članka  2.  Zakona  o  savjetima  
zapošljavanju  na  poslovima  za  koje  su  mladih  ("Narodne  novine"  br.  23/07)  i  članka  3.  
osposobljeni. Odluke  o  osnivanju  Županijskog  savjeta  mladih  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
2. Tomislavu  Lazariću  iz  Slavonskog  Broda 19/07),  Županijska  skupština  na  24.  sjednici  
- sportašu  kajak  kanua  za  ostvarene  visoke  održanoj  28.  travnja  2008.  godine,  donijela  je
sportske  rezultate  koji  su  ga  plasirali  i  za  
Olimpijske  igre  u  Pekingu  u  2008.  godini. RJEŠENJE

3. Stanislavu  Kekezu,  ravnatelju  OŠ  o  imenovanju  članova
"Vladimir  Nazor"  Adžamovci - za  doprinos  Županijskog  savjeta  mladih
odgojno-obrazovnom  radu  i  unapređenju  odgojno-
obrazovnih  procesa  u  školi,  te  za  posebno  
zalaganje  i ostvarivanje  kvalitetnih  i  zdravih  uvjeta  I
za  izvođenje  obvezne  nastave  tjelesnog  odgoja.

Za  članove  Županjskog  savjeta  mladih  
4. Ivanu  Jakoboviću  iz  Donje  Bebrine - za  imenuju  se:
posebno  zalaganje  i  ostvarenje  u  području  
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1. Danijela  Krijan,dipl.oec.,  Slavonski  Brod djelokruga  obavlja  poslove  propisane  Zakonom  i  
2. Josip  Mijić, Slavonski  Brod Odlukom  o  osnivanju  Savjeta, a  najmanje  jednom  
3. Ankica  Filipović,  Slavonski  Brod godišnje  podnosi  Županijskoj  skupštini  izvješće  o  
4. Maja  Marinić,  Slavonski  Brod svom  radu.
5. Josip  Konečni,  Slavonski  Brod
6. Marta  Begić,  Slavonski  Brod
7. Maja  Radoš,  Slavonski  Brod IV
8. Ana  Soldatović,  Nova  Gradiška
9. Mario  Solić,  Nova  Gradiška Stručne  i  administrativno-tehničke  poslove  
10. Marija  Bodrožić  Selak,  Slavonski  Brod za  Savjet  mladih  obavlja  Stručna  služba  za  
11. Krešimir  Prebeg,  Slavonski  Brod poslove  Županijske  skupštine  i  Županijskog  

poglavarstva.

II
V

Utvrđuje  se  lista  zamjenika  članova  
Savjeta  mladih  u  sastavu: Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  osmog  dana  

od  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-
1. Alen  Blatančić,  Slavonski  Brod posavske  županije".
2. Hrvoje  Ćosić,  Slavonski  Brod
3. Ivana  Tomić,  Slavonski  Brod ŽUPANIJSKA  SKUPŠTINA
4. Ana  Marić,  Slavonski  Brod BRODSKO-POSAVSKE  ŽUPANIJE
5. Kristina  Baković,  Nova  Gradiška
6. Sara  Jurčević,  Nova  Gradiška Klasa  :  080-02/08-01/15
7. Katarina  Tomas,  Slavonski  Brod Urbroj:  2178/1-01-08-1
8. Katarina  Guberac,  Slavonski  Brod Slavonski  Brod,  28.  travnja  2008.
9. Marija  Jozić,  Slavonski  Brod
10. Ivana  Njerš,  Slavonski  Brod  Predsjednik
11. Stjepan  Bilić,  Slavonski  Brod           Županijske  skupštine

        Zdravko  Sočković, v.r.

III

Županijski  savjet  mladih  u  okviru  svog  
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- akti  Poglavarstva: ZAKLJUČAK

o  sufinanciranju  zdravstvenih,  socijalno-
56. humanitarnih  i  ostalih  udruga  u  

Brodsko-posavskoj  županiji  
u  2008.  godini

Na  temelju članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  broj  33/01,  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  I.
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  
Brodsko-posavske  županije"  broj  9/06-pročišćeni  Odobravaju  se  sredstva  kao  pomoć  za  
tekst  i  23/07.),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  62.  redovnu  djelatnost  zdravstvenim,  socijalno-
sjednici  održanoj  14.  travnja  2008.  godine,  humanitarnim  i  ostalim  udrugama  s  područja  
donijelo Brodsko-posavske  županije:
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II. IV.

Sredstva  predviđena  ovim  programima  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
doznačavat  će  se  korisnicima  sukcesivno  tijekom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
godine,  a  osigurana  na  proračunskim  pozicijama  Brodsko-posavske  županije".
Upravnog  odjela  za  društvene  djelatnosti,  
zdravstvo  i  socijalnu  skrb  iz  sredstava  Proračuna  Klasa :  402-07/08-01/2
Brodsko-posavske  županije  za  2008.  godinu - Urbroj:  2178/1-02/08-01
Javne  potrebe  u  socijalnoj  skrbi,  a  na  poziciji  Slavonski  Brod,  14.  travnja  2008.
386.

Predsjednik  Poglavarstva
      Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

III.

Za  provedbu  Zaključka  zadužuje  se  
Upravni  odjel  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  
socijalnu  skrb  i  Upravni  odjel  za  Proračun  i  
financije  Brodsko-posavske  županije.
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57. ZAKLJUČAK

o  sufinanciranju  udruga  proizašlih  iz  
Na  temelju članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  Domovinskog  rata  u  2008.

područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  broj  33/01,  129/05.)  i  članka  45.  Statuta  
Brodsko-posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  I.
Brodsko-posavske  županije"  broj  9/06-pročišćeni  
tekst  i  23/07.),  Županijsko  poglavarstvo  je  na  62.  Odobravaju  se  sredstva  kao  pomoć  za  
sjednici  održanoj  14.  travnja  2008.  godine,  redovnu  djelatnost  sljedećim  udrugama  proizašlim  
donijelo iz  Domovinskog  rata  s  područja  Brodsko-

posavske  županije:

RB                                                         Predloženi  program                                        2008.
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                         UKUPNO:                                                                                             300.000,00

II. IV.

Sredstva  predviđena  ovim  programima  Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  
doznačavat  će  se  korisnicima  sukcesivno  tijekom  donošenja,  a  objavit  će  se u  "Službenom  vjesniku  
godine,  a  osigurana  na  proračunskim  pozicijama  Brodsko-posavske  županije".
Upravnog  odjela  za  društvene  djelatnosti,  
zdravstvo  i  socijalnu  skrb  iz  sredstava  Proračuna  Klasa :  402-07/08-01/1
Brodsko-posavske  županije  za  2008.  godinu - Urbroj:  2178/1-02/08-1
Javne  potrebe  u  socijalnoj  skrbi,  a  na  poziciji  Slavonski  Brod,  14.  travnja  2008.
341.

Predsjednik  Poglavarstva
III.       Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

Za  provedbu  Zaključka  zadužuje  se  
Upravni  odjel  za  društvene  djelatnosti,  zdravstvo  i  
socijalnu  skrb  i  Upravni  odjel  za  Proračun  i  
financije  Brodsko-posavske  županije.
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59.58.

Na  temelju  članka  48.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("Narodne  
novine"  broj  33/01.  i  129/05),  članka  3.  Zakona  o  
zaštiti  od  požara  ("Narodne  novine"  broj  58/93),  
te  članka  45.  Statuta  Brodsko-posavske  županije  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  
broj  09/06-pročišćeni  tekst),  a  temeljem  Programa  
aktivnosti  Vlade  Republike  Hrvatske  u  provedbi  
posebnih  mjera  zaštite  od  požara  od  interesa  za  
Republiku  Hrvatsku  u  2008.  godini,  Županijsko  
poglavarstvo  je  na  63.  sjednici  održanoj  24.  
travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU

o  usvajanju  Plana  aktivnog  uključenja  svih  
subjekata  zaštite  od  požara  
Brodsko-posavske  županije

Članak  1.

Ovom  Odlukom  usvaja  se  Plan  aktivnog  
uključenja  svih  subjekata  zaštite  od  požara  
Brodsko-posavske  županije  za  2008.  godinu,  a  
koje  je  naložila  provesti  Vlada  Republike  
Hrvatske  svojim  Programom  aktivnosti  u  provedbi  
posebnih  mjera  zaštite  od  požara  od  interesa  za  
RH  u  2008.  godini  koji  je  donesen  na  sjednici  
Vlade  RH  održanoj  29.  veljače  2008.  godine.

Članak  2.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  214-01/08-01/1
Urbroj:  2178/1-02/08-1
Slavonski  Brod,  24.  travnja  2008.

Predsjednik  Poglavarstva
       Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i 
područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne 
novine", broj 33/01 i 129/05), članka 3. Zakona o 
zaštiti od požara ("Narodne novine", broj 58/93) te 
članka 45. Statuta Brodsko-posavske županije 
("Službeni vjesnik Brodsko-posavske županije", broj 
09/06  pročišćeni tekst), a temeljem Programa 
aktivnosti Vlade Republike Hrvatske u provedbi 
posebnih mjera zaštite od požara od interesa za 
Republiku Hrvatsku u 2008. godini, Županijsko 
poglavarstvo je na 63. sjednici održanoj  24. travnja 
2008. godine, donijelo

PLAN

aktivnog  uključenja  svih  subjekata  zaštite  od  
požara  Brodsko-posavske  županije  

za  2008.  godinu

I.  OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Planom intervencija kod velikih požara 
otvorenog prostora na teritoriju Brodsko-posavske 
županije (u daljnjem tekstu: Plan) utvrđuju se: 
sudionici provedbe Plana, njihov ustroj, djelokrug i 
nadležnost, sustav koordiniranja aktivnosti, 
rukovođenja i zapovijedanja akcijama gašenja velikih 
požara otvorenih prostora, osposobljavanje sudionika 
provedbe Plana, obavješćivanje javnosti o velikim 
požarima otvorenih prostora, te način osiguranja 
financijskih sredstava za provedbu Plana.

Plan je strateški dokument Brodsko-posavske 
županije u intervencijama kod velikih požara 
otvorenog prostora  složenih događaja.

Članak 2.

Pojmovi koji se koriste u ovom Planu imaju 
sljedeće značenje:
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- Veliki požar otvorenog prostora je svaki požar - Zemaljske snage gasitelja su ukupni ljudski i 
otvorenog prostora koji, s obzirom na zahvaćenu materijalno-tehnički resursi koji sudjeluju u gašenju 
površinu i brzinu širenja, neposredno ugrožava osobe požara otvorenog prostora djelujući sa zemlje, 
i imovinu većeg opsega ili moguće nanošenje znatnih uključujući javne vatrogasne postrojbe (profesionalne 
materijalnih šteta, zahtijeva intervenciju većih, i dobrovoljne), postrojbe dobrovoljnih vatrogasnih 
prvenstveno vatrogasnih snaga sa šireg područja; društava, intervencijske postrojbe, postrojbe civilne 

zaštite, postrojbe Hrvatske vojske i ostale snage 
- Akcident je svaki događaj nekontroliranog ustrojene od fizičkih osoba određenog područja i 
širenja opasnih tvari (otrovi, kiseline, lužine) koji organiziranih ekipa pravnih osoba (šumarski 
ugrožavaju stanovništvo i njihova dobra, te zahtjeva djelatnici, građevinska mehanizacija i dr.);
specijalnu tehniku i vozila za otklanjanje akcidenta;

- Protupožarne zračne snage su ljudski i 
- Elementarna nepogoda je svaki događaj koji materijalno-tehnički resursi koji se koriste za gašenje 
poprimi veće razmjere u ugrožavanju stanovništva i požara (letjelice za gašenje, nadzor i koordinaciju iz 
njihovih dobara (poplava, potres); zraka s odgovarajućim posadama, opremom, 

sredstvima i tehnikom).
- Županijsko vatrogasno zapovjedništvo  je 
stručno operativno tijelo za vođenje i koordinaciju 
vatrogasnih intervencija velikih požara otvorenog Članak 3.
prostora  složenih događaja na području Brodsko-
posavske župani je .  Sjediš te  Vatrogasnog Županijsko vatrogasno zapovjedništvo na 
zapovjedništva je u Vatrogasnoj zajednici Županije, temelju vlastite prosudbe utvrđuje pojavu velikog 
Trg Sv. Trojstva br. 3, Slavonski Brod; požara otvorenog prostora  složenog događaja od 

značaja za  Brodsko-posavsku županiju.
- Zapovjedništvo na požarištu je stručno 
operativno tijelo koje zapovijeda i koordinira 
aktivnosti neposredno na/uz požarište; Članak 4.

- Zapovjednic i  požarnih  sek tora  su  U slučaju nastanka požara otvorenog prostora 
zapovjednici na jednom požarnom sektoru požarišta koji može prerasti u veliki požar, smjernice za 
odgovorni za stručnu i kvalitetnu uporabu uključivanje tijela i pravnih osoba u aktivnosti gašenja 
raspoloživih resursa za gašenje požara; požara otvorenog prostoru definiraju se, sukladno 

tabeli ugroženosti, kako slijedi:
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II. ZAPOVIJEDANJE I KOORDINACIJA općine i Operativno vatrogasno zapovjedništvo 
PRI INTERVENCIJAMA U GAŠENJU Brodsko-posavske županije.
VELIKIH POŽARA OTVORENOG PROSTORA 
- SLOŽENIH DOGAĐAJA R a d o m  z a p o v j e d n i š t a v a  u p r a v l j a  

zapovjednik koji odlučuje i odgovoran je za rad 
Članak 5. zapovjedništva.

Za potrebe zapovijedanja i koordinacije u Županijski vatrogasni zapovjednik po 
aktivnostima gašenja velikih požara otvorenog dužnosti je zapovjednik Vatrogasnog zapovjedništva 
prostora, ustrojavaju se Vatrogasno zapovjedništvo Brodsko-posavske županije. 
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Županijski vatrogasni zapovjednik imenuje - zamjenika zapovjednika VZŽ-e, Ivan Vuleta  
članove Vatrogasnog zapovjedništva i njihove mob. 091/1233-093
zamjenike, te zapovjednike i članove Operativnog - pomoćnika zapovjednika VZŽ-e, Dejan 
vatrogasnog zapovjedništva. Lekić  mob. 098/1902-554

- zapovjednika VZO-e (svaki član vatrogasnog 
Na prijedlog županijskog vatrogasnog zapovjedništva ima zamjenika).

zapovjednika, župan će imenovati Županijsko 
vatrogasno zapovjedništvo (zapovjednici iz sustava 
zapovijedanja  članak 11. ovoga Plana). Članak 7.

Popisi članova vatrogasnih zapovjedništava Brodsko-posavska županija je dužna odrediti 
iz stavka 5. ovoga članka dostavljaju se županijskom pogodne lokacije i prostore, te izvršiti sve potrebne 
vatrogasnom zapovjedniku odmah po imenovanju. predradnje (mogućnost žurnog instaliranja računalne 

opreme i drugih sredstava veze i komunikacijskih 
jedinica) radi uspostave zapovjednih mjesta kod 
zapovijedanja i koordinacije u gašenju velikih požara 

Članak 6. otvorenog prostora.

Vatrogasno zapovjedništvo sastavljeno je od: Odgovorne osobe (županijski čelnici) koji se 
pozivaju za slučaj nastalih događaja:

- zapovjednika zapovjedništva VZŽ-e, Stjepan 
Županić  mob. 091/799-2670
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III. PLANSKO UKLJUČIVANJE SVIH  događaja koji je (nije) poprimio obilježje prirodne-
SNAGA  I  RESURSA  U  INTERVENCIJE elementarne nepogode  sastavni dio ovog Plana.).
SPAŠAVANJA I GAŠENJA  POŽARA 

Odluka o angažiranju dodatnih snaga za 
Članak 8. gašenje požara može se donijeti samo onda kad su sve 

raspoložive protupožarne snage s područja jedinice 
U gašenju požara otvorenog prostora koji lokalne samouprave nedostatne za uspješno gašenje ili 

prerasta u veliki požar-složeni događaj na zahtjev su već angažirane na drugim požarištima.
zapovjednika požarišta, a temeljem prosudbe 
nalogom nadređenog vatrogasnog zapovjednika, Županijski vatrogasni zapovjednik ovlašten 
upućuju se dodatne vatrogasne snage. je aktivirati sve vatrogasne postrojbe s područja 

Županije.
Ukoliko te postrojbe nisu u mogućnosti same 

ugasiti požar, akciji gašenja požara se na temelju Ukoliko angažirane snage gasitelja iz stavaka 
zahtjeva zapovjednika požarišta priključuju postrojbe 1. i 3. ovoga članka nisu dovoljne za gašenje požara, 
civilne zaštite koje je jedinica lokalne samouprave županijski vatrogasni zapovjednik će, putem 
osnovala, obučila i opremila (članak 11., 12., 13. i 14.  nadležnog operativnog vatrogasnog zapovjedništva,  
Plana postupanja u slučaju nastanka događaja koji je zatražiti dodatnu pomoć.
(nije) poprimio obilježje prirodne - elementarne 
nepogode  sastavni je dio ovog Plana), te prema Ukoliko pružena pomoć iz stavka 4. ovoga 
potrebi postrojbe Hrvatske vojske. članka nije dovoljna, na traženje nadležnog 

operativnog vatrogasnog zapovjedništva, glavni 
vatrogasni zapovjednik može, sukladno prosudbi, 

Članak 9. zapovjediti angažiranje svih raspoloživih vatrogasnih 
postrojbi Republike Hrvatske i ostalih protupožarnih 

Ukoliko raspoložive vatrogasne postrojbe snaga. (prilog br. 1).
jedinice lokalne samouprave (grad, općina) nisu 
dostatne za gašenje požara, zapovjednik požarišta Županije koje se oslanjaju na Brodsko-
traži dodatnu pomoć od više razine zapovijedanja posavsku županiju.
(članak 15. i 16. Plana postupanja u slučaju nastanka 
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IV. SUSTAV PRIPRAVNOSTI I U tom slučaju najprije se uključuju snage iz 
UKLJUČIVANJE POSTROJBI U GAŠENJE pričuve. Ove snage se planiraju i stavljaju u stanje 
POŽARA pripravnosti prema unaprijed utvrđenome Planu i 

prioritetima intervencije na posebno ugrožene objekte 
i otvorene prostore  Brodsko-posavske županije.  

Članak 10. Ovaj operativni Plan za točno određene novonastale 
situacije (prostore ili objekte) razrađuje Županijsko 

Javne vatrogasne postrojbe (postrojbe vatrogasno zapovjedništvo.
državnog značaja) uključuju se u intervenciju prema 
nastanku požara u zoni svoje odgovornosti (zona U slučaju uključivanja operativnih postrojbi u 
područne vatrogasne zajednice) ili po zapovjedi gašenju požara na nerazminiranom području Županije 
županijskog vatrogasnog zapovjednika. uključuju se glavni vatrogasni zapovjednik RH i 

hrvatski centar za razminiranje HCR. (prilog br. 3).
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe - središnje 

postrojbe (postrojbe županijskog značaja) uključuju 
se u akciju gašenja požara u zoni svoje odgovornosti Članak 11.
ili po zapovjedi područnog ili županijskog 
vatrogasnog zapovjednika. Među prioritetna područja u djelovanju 

protupožarnih snaga u gašenju požara otvorenog 
Dobrovoljne vatrogasne postrojbe - ostale prostora na području Brodsko-posavske županije 

postrojbe (postrojbe lokalnog značaja općina i spadaju zaštićeni dijelovi prirode:
gradova) uključuju se u akciju gašenja požara - park prirode Lonjsko polje
samoinicijativno u zoni svoje odgovornosti ili po - posebni rezervati šumske vegetacije Prašnik i 
zahtjevu županijskog vatrogasnog zapovjednika, Muški bunar
odnosno njegovog zamjenika. - ornitološki rezervati Jelas i Bara Dvorina

- zaštićeni krajolici Jelas polje i Gajna
U slučaju kada požar poprimi razmjere da ga Kod intervencija  objekata na prostoru 

snage JVP i snage središnjih DVD na području svoje Brodsko-posavske županije prioritet imaju 
odgovornosti (područje JLS ili dijela područja JLS) ne urbana područja s prigradskim naseljima, a 
mogu same staviti pod kontrolu ili ugasiti, u akciju unutar njih objekti pravnih i fizičkih osoba 
gašenja uključuju se druge snage JVP i postrojbi DVD koji su razvrstani u I. i II. kategoriju 
s područja susjednih JLS ili Županije u cjelini. ugroženosti od požara. (prilog br. 2).
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(*)  - dežurni telefoni odgovornih osoba dužne su na svom području utvrditi pravne osobe koje 
         u obavljanju redovite djelatnosti mogu pridonijeti 

Kako se radi o uzbunjivanju odgovornih uspješnom izvršavanju intervencije i poticati 
osoba (zapovjednika) u VZO-a i Dobrovoljnim ostvarivanje suradnje.
vatrogasnim društvima u ovoj tablici su dati podaci i 
za predsjednike.

Članak 13.

V. ZAVRŠNE ODREDBE Način korištenja protupožarnih zrakoplova, 
helikoptera i osoblja utvrđuje se posebnim 

Članak 12. sporazumom Ministarstva unutarnjih poslova i 
Ministarstva obrane na temelju članka 37. stavka 6. 

Jedinice lokalne i područne (regionalne) Zakona o vatrogastvu ("Narodne novine", broj 
samouprave sukladno prosudbi ugroženosti od 106/99).
požara, a na temelju svojih planova intervencija, 
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Članak 14. županije  na  grad  Novu  Gradišku  i  uknjižba  prava  
vlasništva  u  korist  grada  Nove  Gradiške  na  

Ovlašćuje se zapovjednik VZŽ-e za česticama:
donošenje uputa o provedbi ovog Plana u granicama 
ovlasti utvrđenih Zakonom o vatrogastvu ("Narodne - k.č.br.  1084/1  ukupne  površine  1831m2
novine", broj 106/99) i Programom Vlade RH. - k.č.br. 1084/2  ukupne  površine  101m2  i

- k.č.br.  1084/3  ukupne  površine  1394m2

Članak 15. Upisane  u  z.k.ul.br.  537  u  k.o.  Prvča,  radi  
izgradnje  infrastrukture  u  Industrijskom  parku  u  

Ovaj Plan je sastavni dio Plana rada Novoj  Gradiški.
zapovjedništva zaštite i spašavanja na području 
Brodsko-posavske županije, a koji donosi 
poglavarstvo Brodsko-posavske županije. II.

Klasa: 214-01/08-01/1 Ova  Odluka  objavit  će  se  u  "Službenom  
Ur.broj: 2178/1-02/08-2 vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Slavonski Brod, 24. travnja 2008.

Klasa  :  320-01/08-01/6
Predsjednik  Poglavarstva Urbroj:  2178/1-02/08-01

     Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r. Slavonski  Brod,  24.  travnja  2008.  godine

Predsjednik  Poglavarstva
      Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

60.

Na  temelju  članka  39.  Zakona  o  izvršenju  61.
državnog  proračuna  za  2008.  godinu  ("Narodne  
novine"  br.  28/08)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-
posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Na  temelju  članka  39.  Zakona  o  izvršenju  
posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  državnog  proračuna  za  2008.  godinu  ("Narodne  
23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  63.  sjednici  novine"  br.  28/08)  i  članka  45.  Statuta  Brodsko-
održanoj  24.  travnja  2008.  godine,  donijelo posavske  županije  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-

posavske  županije"  br.  9/06-pročišćeni  tekst,  
ODLUKU 23/07), Županijsko  poglavarstvo  je  na  63.  sjednici  

održanoj  24.  travnja  2008.  godine,  donijelo
o  prijenosu  prava  vlasništva  s  Brodsko-

posavske županije  na  k.č.br.  1084/1,  1084/2,  ODLUKU
1084/3  k.o.  Prvča  na  grad  Novu  Gradišku  i  

uknjižbu  prava  vlasništva  u  korist  grada  o  raspodjeli  sredstava  za  sufinanciranje
Nove  Gradiške Programa  komunalne  infrastrukture

u  2008.  godini

I.

Ovom  Odlukom  dozvoljava  se  prijenos  
vlasništva,  bez  naknade,  s  Brodsko-posavske  
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I. III.

Ovom  Odlukom  raspoređuju  se  sredstva  Sredstva  kapitalne  pomoći  rasporedit  će s e  
kapitalne  pomoći  jedinicama  lokalne  samouprave  jedinicama  lokalne  samouprave  za  namjenu  i  u  
osigurana  u  Proračunu  Brodsko-posavske  županije  iznosima  navedenim  u  tablici  koja  je  sastavni  dio  
za  2008.  godinu  na  razdjelu  5.  Upravnog  odjela  ove  Odluke.
za  komunalno  gospodarstvo  i  zaštitu  okoliša  u  
ukupnom  iznosu  od  10.000.000,00 kn.

IV.

II. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  8  dana  od  
dana  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Sredstva  iz  točke  I.  ove  Odluke  namijenit  Brodsko-posavske  županije".
će  se  za:

Klasa  :  402-07/08-01/3
1. kapitalne  pomoći  općinama Urbroj:  2178/1-02/08-1

za cestogradnju 2.728.000,00 kn Slavonski  Brod,  24.  travnja  2008.  godine

2. kapitalne  pomoći  općinama Predsjednik  Poglavarstva
za  vodopskrbu 5.357.000,00 kn       Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

3. kapitalne  pomoći  općinama
za  vodoodvodnju 1.615.000,00 kn
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- ostali  akti: 63.

62.

Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  
utvrđivanju  ratne  štete  ("Narodne  novine" br.  
61/91)  i  točke  10.  Uputa  za  primjenu  Zakona  o  
utvrđivanju  ratne  štete  ("Narodne  novine"  br.  
61/91),  župan  Brodsko-posavske  županije  donosi

RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Komisije  za  popis  i  
procjenu  ratne  štete  na  području  

Brodsko-posavske  županije

I

U  Komisiju  za  popis  i  procjenu  ratne  
štete  na  području  Brodsko-posavske  županije,  
imenuju  se:

1. Dražen  Leko, dipl.ing - predsjednik
2. Zlatko  Tokić,arh.teh. - član
3. Marija  Zmaić,ing.građ. - članica

II.

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

Klasa  :  023-01/08-01/77
Urbroj:  2178/1-11/08-2
Slavonski  Brod,  11.  travnja  2008.

Župan
      Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.

Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  
utvrđivanju  ratne  štete  ("Narodne  novine" br.  
61/91)  i  točke  10.  Uputa  za  primjenu  Zakona  o  
utvrđivanju  ratne  štete  ("Narodne  novine"  br.  
61/91),  župan  Brodsko-posavske  županije  donosi

RJEŠENJE

o  razrješenju  članova  Komisije  za  popis  i  
procjenu  ratne  štete  na  području  

Brodsko-posavske  županije

I

Razrješuju  se  dužnosti  člana  Komisije  za  
popis  i  procjenu  ratne  štete  na  području  Brodsko-
posavske  županije:

1. Slavko  Klarić,građ.teh. - predsjednik
2. Damir  Nikić,ing.građ. - član
3. Antun  Babić,ing. - član
4. Zlatko  Tokić,arh.teh. - član
5. Ksenija  Mršić - članica

II.

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

Klasa  :  023-01/08-01/77
Urbroj:  2178/1-11/08-1
Slavonski  Brod,  11.  travnja  2008.

Župan
      Danijel  Marušić,dr.vet.med., v.r.
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- akti  Vijeća: POČASNIM  GRAĐANINOM  
GRADA  SLAVONSKG  BRODA

33.
II.

Na  temelju  članka  4.  Odluke  o  javnim  Vladimiru  Remu  dodjeljuje  se  javno  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanje
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  POVELJA  POČASNOG  GRAĐANINA
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

ODLUKU
III.

o  proglašenju  Vladimira  Rema
počasnim  građaninom  grada Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

Slavonskog  Broda donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

I. GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Vladimira  Rema,  rođenog  Brođanina,  
uglednog hrvatskog   književnika,  za  sveukupan  Klasa  :  021-01/08-01/63
doprinos  promicanju  slavonske  baštinske  Urbroj:  2178/01-07-08-1
književnosti  i  kulture,  za  ljubav  prema  rodnom  Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
gradu,  svojoj  hrvatskoj  zemlji  i  svome  
slavonskom  zavičaju,  Gradsko  vijeće  grada              Predsjednik
Slavonsko  Broda,  proglašava          Gradskog  vijeća

  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

GRAD
SLAVONSKI  BROD
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34. 35.

Na  temelju  članka  7.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  7.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijeloodržanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKUODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Zlatne  čaplje
priznanja  i  nagradeMladenu  Kruljcu, general-pukovniku

 Zlatna  čapljaHrvatske  vojske
Mladenu  Kruljcu, general-pukovniku

Hrvatske  vojske
I.

I.Zapovjedniku  Kopnene  vojske  Republike  
Hrvatske,  heroju  Domovinskog  rata  za  izniman  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  doprinos  obrani  Domovine,  posebice  Brodskog  
grada  Slavonskog  BrodaPosavlja  i  svesrdnu  pomoć  u  obnovi  i  uređenju  

rodnog  grada  Slavonskog  Broda,  Gradsko  vijeće  
ZLATNA  ČAPLJAgrada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  

priznanje
Mladenu Kruljcu,  general-pukovniku  

Hrvatske  vojskeMladenu  Kruljcu,  general-pukovniku
Hrvatske  vojske

dodjeljuje  se  novčani  iznos  od  1533,89 EUR,  
preračunato  u  kune.ZLATNU  ČAPLJU

PRIZNANJE  ZA  ŽIVOTNO  DJELO

II.
II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  
2008.  godine.Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
GRADSKO  VIJEĆEBrodsko-posavske  županije".

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
GRADSKO  VIJEĆE

Klasa  :  021-01/08-01/64GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Urbroj:  2178/01-07-08-2
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.Klasa  :  021-01/08-01/64

Urbroj:  2178/01-07-08-1
            PredsjednikSlavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.            Predsjednik

         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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36. 37.

Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda
Ivanu  Babiću,  brigadiru  Hrvatske  vojske doc.dr.sc.  Marici  Jandrić-Balen

I. I.

Časniku  Hrvatske  vojske  za  izniman  Za  sveukupan  znanstveni  i  nesebičan  
doprinos  inženjerije  Kopnene  vojske  uređenju  stručni  rad  na  liječenju  dijabetesa  i  njegovih  
Tvrđave  Brod,  ŠRC  Poloj  i  sanaciji  klizišta  u  posljedica,  te  izobrazbu  bolesnika  okupljenih  u  
Brodskom  Vinogorju  i  Podvinju,  Gradsko  vijeće  Brodskoj  dijabetičkoj  udruzi,  Gradsko  vijeće  
grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  
priznanje priznanje

GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
IVANU  BABIĆU doc.dr.sc.  MARICI  JANDRIĆ-BABIĆ

BRIGADIRU  HRVATSKE  VOJSKE

II.
II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADSKO  VIJEĆE GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Klasa  :  021-01/08-01/66

Klasa  :  021-01/08-01/65 Urbroj:  2178/01-07-08-1
Urbroj:  2178/01-07-08-1 Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
            Predsjednik          Gradskog  vijeća
         Gradskog  vijeća   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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38. 39.

Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda
Ulrichu  Schoßeru Antunu  Kljufasu

I. I.

Dugogodišnjem  donatoru  i  dobrotvoru  za  Pripadniku  Dobrovoljnog  vatrogasnog  
neprekinuti  humanitarni  rad  i svekolikoj  pomoći  društva  koji  je  u  57  godina  nesebična  rada  hrabro  
gradu  Slavonskom  Brodu  i  njegovim  građanima,  sudjelovao  u  mnogobrojnim  intervencijama  
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  gašenja  požara,  te  spašavanju  ljudi  i  imovine,  
javno  priznanje Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  

javno  priznanje
GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

ULRICHU  SCHOßERU GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
ANTUNU  KLJUFASU

II.
II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Brodsko-posavske  županije". donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/67
Urbroj:  2178/01-07-08-1 Klasa  :  021-01/08-01/68
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. Urbroj:  2178/01-07-08-1

Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
            Predsjednik
         Gradskog  vijeća             Predsjednik
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.          Gradskog  vijeća

  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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40. 41.

Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda
Katarini  Župan Nikoli  Đurakoviću

I. I.

Učiteljici  Osnovne  škole  "Vladimir  Nazor"  u  Novinaru  u  mirovini,  za  dugogodišnji  
Slavonskom  Brodu  za  svesrdan  i  predan  uspješan  rad  u  Tvorničkom  listu  "Đuro  Đaković"  
pedagoški  rad  kojim  je  ostavila  neizbrisiv  trag  u  i  postignuća  u  zastupljenosti  grada  Slavonskog  
odgoju  i  izobrazbi  mladih  Brođana,  pridonijela  Broda  u  sredstvima  javnog  priopćavanja  na  
uzajamnom  poštovanju  između  učenika,  učitelja  i  lokalnoj  i  državnoj  razini,  Gradsko  vijeće  grada  
roditelja  i  ugledu  učiteljskog  zvanja,  Gradsko  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  priznanje
vijeće  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  
priznanje GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

NIKOLI  ĐURAKOVIĆU
GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

KATARINI  ŽUPAN
II.

II. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Brodsko-posavske  županije".
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Klasa  :  021-01/08-01/70
Urbroj:  2178/01-07-08-1

Klasa  :  021-01/08-01/69 Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
Urbroj:  2178/01-07-08-1
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.             Predsjednik

         Gradskog  vijeća
            Predsjednik   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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42. 43.

Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda
Snježani  Missoni Osnovnoj  školi  "Đuro  Pilar"

I. I.

Umjetničkoj  voditeljici  Folklornog  Za  sveukupne  odgojno-obrazovne  rezultate  
ansambla  Broda,  u  prigodi  obilježavanja  30  tijekom  100.  godišnjeg  postojanja  i  rada,  Gradsko  
godina  rada  na  promicanju  folklornih  vrijednosti  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  
Brodskog  Posavlja,  za  iznimne   rezultate  u  priznanje
kulturno-umjetničkom  odgoju  i  obrazovanju  
mladih  Brođana,  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Broda  dodjeljuje  javno  priznanje OSNOVNOJ  ŠKOLI  "ĐURO  PILAR"

GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
SNJEŽANI  MISSONI II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
II. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  GRADSKO  VIJEĆE
Brodsko-posavske  županije". GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

GRADSKO  VIJEĆE Klasa  :  021-01/08-01/72
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Urbroj:  2178/01-07-08-1

Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
Klasa  :  021-01/08-01/71
Urbroj:  2178/01-07-08-1             Predsjednik
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.          Gradskog  vijeća

  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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44. 45.

Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  Grba  grada  Slavonskog  Broda o  dodjeli  Štita  Berislavića
Javnoj  vatrogasnoj  postrojbi Željku  Muževiću

I. I.

U  godini  obilježavanja  60.  obljetnice  Za  35.  godišnji uspješan  rad  u  novinarstvu  
postojanja  i  djelovanja  u  mnogobrojnim  na  lokalnoj  i d ržavnoj  razini,  za  širenje  istine  o  
intervencijama  gašenja  požara,  te  za  aktivno  Brodu  i  podizanju  ugleda  novinarske  profesije,  
sudjelovanje  u  svim  ekološkim,  kulturnim  i  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  
drugim  događanjima  u  gradu  Slavonskom  Brodu, javno  priznanje
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  
javno  priznanje ŠTIT  BERISLAVIĆA

GRB  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  PODRUČJE
JAVNOJ  VATROGASNOJ  POSTROJBI DRUŠTVENIH  DJELATNOSTI

ŽELJKU  MUŽEVIĆU

II.
II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
Brodsko-posavske  županije". donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/73
Urbroj:  2178/01-07-08-1 Klasa  :  021-01/08-01/74
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. Urbroj:  2178/01-07-08-1

Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
            Predsjednik
         Gradskog  vijeća             Predsjednik
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.          Gradskog  vijeća

  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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46. 47.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade dr.  Tatjani  Bakula-Vlaisavljević

Štit  Berislavića
Željku  Muževiću

I.

I. Neuropsihijatrici  Opće  bolnice  "dr.  Josip  
Benčević",  za  ustrajan  i  predan  rad  u  borbi  protiv  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  ovisnosti,  osnivanje  i  stručno  vođenje  Kluba  
grada  Slavonskog  Broda liječenih  alkoholičara  i za  svesrdnu  pomoć  

njihovim  obiteljima,  Gradsko  vijeće  grada  
ŠTIT  BERISLAVIĆA Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  priznanje

Željku  Muževiću
ŠTIT  BERISLAVIĆA

dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  
preračunato  u  kune. GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  PODRUČJE

ZDRAVSTVA  I  HUMANITARNOG  
DJELOVANJA

II. DR.  TATJANI  BAKULA-VLAISAVLJEVIĆ

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  
2008.  godine. II.

GRADSKO  VIJEĆE Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  021-01/08-01/74
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADSKO  VIJEĆE
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

            Predsjednik Klasa  :  021-01/08-01/75
         Gradskog  vijeća Urbroj:  2178/01-07-08-1
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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48. 49.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade Zvonku  Morosavljeviću

Štit  Berislavića
dr.  Tatjani  Bakula-Vlaisavljević

I.

I. Za  dugogodišnji  uspješan  rad  u  Udruzi  
slijepih  Brodsko-posavske  županije  na  podizanju  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  kvalitete  života  slijepih,  humanosti  i  sustavnu  
grada  Slavonskog  Broda skrb  o  članstvu  Udruge  slijepih,  Gradsko  vijeće  

grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  
ŠTIT  BERISLAVIĆA priznanje

dr.  Tatjani  Bakula-Vlaisavljević
ŠTIT  BERISLAVIĆA

dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  
preračunato  u  kune. GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  PODRUČJE  

HUMANITARNOG  DJELOVANJA
ZVONKU  MOROSAVLJEVIĆU

II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  II.
2008.  godine.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
GRADSKO  VIJEĆE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  021-01/08-01/75 GRADSKO  VIJEĆE
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

Klasa  :  021-01/08-01/76
            Predsjednik Urbroj:  2178/01-07-08-1
         Gradskog  vijeća Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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50. 51.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade Hrvoju  Špiceru

Štit  Berislavića
Zvonku  Morosavljeviću

I.

I. Za  značajan  doprinos  u  organizaciji  i  
promicanju  kazališnog  i  kulturnog  života  u  gradu,  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  okupljanje  udruga  u  novoosnovani  Centar  za  
grada  Slavonskog  Broda kuturu  i  osobni  doprinos  u  pripremi  gradskih  

glazbenih  i  drugih  programa,  Gradsko  vijeće  
ŠTIT  BERISLAVIĆA grada  Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  

Zvonku  Morosavljeviću priznanje

ŠTIT  BERISLAVIĆA
dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  
preračunato  u  kune. GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  

PODRUČJE  KULTURE
HRVOJU  ŠPICERU

II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  II.
2008.  godine.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
GRADSKO  VIJEĆE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  021-01/08-01/76 GRADSKO  VIJEĆE
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

Klasa  :  021-01/08-01/77
            Predsjednik Urbroj:  2178/01-07-08-1
         Gradskog  vijeća Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  5Strana:  520



52. 53.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade Lenki  Kirioskoj

Štit  Berislavića
Hrvoju  Špiceru

I.

I. Darovitoj  brodskoj  modnoj  kreatorici  za  
originalan  i  prepoznatljiv  rad  kojim  njeguje  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  tradiciju  i  visoke  estetske  kriterije  građanskog  
grada  Slavonskog  Broda duha  našega  grada, Gradsko  vijeće  grada  

Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  priznanje
ŠTIT  BERISLAVIĆA

Hrvoju  Špiceru ŠTIT  BERISLAVIĆA

GODIŠNJU  NAGRADU  ZA
dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  PODRUČJE  MODNOG  STVARALAŠTVA
preračunato  u  kune. LENKI  KIRIOSKOJ

II. II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
2008.  godine. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/77
Urbroj:  2178/01-07-08-2 Klasa  :  021-01/08-01/78
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. Urbroj:  2178/01-07-08-1

Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
            Predsjednik
         Gradskog  vijeća             Predsjednik
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.          Gradskog  vijeća

  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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54. 55.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade Komornom  zboru  Crkve  Presvetog  Trojstva

Štit  Berislavića
Lenki  Kirioskoj

I.

I. Za  15.  godišnje  uspješno  djelovanje  i  
promicanje  kulture  pjevanja  klasičnih  i  popularnih  

Dobitnici  javnog  priznanja  i  nagrade  grada  skladbi,  a  posebno  glazbenog  nasljeđa  grada  
Slavonskog  Broda Broda  u  Domovini  i  svijetu,  Gradsko  vijeće  grada  

Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  priznanje
ŠTIT  BERISLAVIĆA

Lenki  Kirioskoj ŠTIT  BERISLAVIĆA

dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  PODRUČJE  
preračunato  u  kune. GLAZBE  I  KULTURE  PJEVANJA 

KOMORNOM  ZBORU  CRKVE  PRESVETOG  
TROJSTVA

II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  II.
2008.  godine.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
GRADSKO  VIJEĆE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  021-01/08-01/78 GRADSKO  VIJEĆE
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

Klasa  :  021-01/08-01/79
            Predsjednik Urbroj:  2178/01-07-08-1
         Gradskog  vijeća Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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56. 57.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade Brodskoj  dijabetičkoj  udruzi

Štit  Berislavića
Komornom  zboru  Crkve  Presvetog  Trojstva

I.

I. Za  organizirano  okupljanje,  povezivanje  i  
obrazovanje  oboljelih  od  dijabetesa,  unapređivanje  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  zdravstvene  zaštite,  prevenciju  i  rano  otkrivanje  
grada  Slavonskog  Broda bolesti  te  zauzimanje  za  zdrav  način  života  naših  

sugrađana,  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  
ŠTIT  BERISLAVIĆA Broda  dodjeljuje  javno  priznanje

Komornom  zboru  Crkve  Presvetog  Trojstva
ŠTIT  BERISLAVIĆA

dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  
preračunato  u  kune. GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  PODRUČJE  

HUMANITARNOG  DJELOVANJA  BRODSKOJ  
DIJABETIČKOJ  UDRUZI

II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  II.
2008.  godine.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
GRADSKO  VIJEĆE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  021-01/08-01/79 GRADSKO  VIJEĆE
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

Klasa  :  021-01/08-01/80
            Predsjednik Urbroj:  2178/01-07-08-1
         Gradskog  vijeća Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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58. 59.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

ODLUKU ODLUKU

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  o  dodjeli  Štita  Berislavića
priznanja  i  nagrade Košarkaškom  klubu  invalida  "Brod"

Štit  Berislavića
Brodskoj  dijabetičkoj  udruzi

I.

I. Za  promicanje  športskih  aktivnosti  osoba  s  
invaliditetom,  značajne  rezultate  postignute  

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  ustrajnošću  i  upornošću  članova  Kluba,  te  
grada  Slavonskog  Broda organiziranje  turnira  za  košarkaše-invalide  na  

međunarodnoj  razini,  Gradsko  vijeće  grada  
ŠTIT  BERISLAVIĆA Slavonskog  Broda  dodjeljuje  javno  priznanje

Brodskoj  dijabetičkoj  udruzi
ŠTIT  BERISLAVIĆA

dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  
preračunato  u  kune. GODIŠNJU  NAGRADU  ZA  PODRUČJE  

ŠPORTSKIH  AKTIVNOSTI  OSOBA  S  
INVALIDITETOM

II. KOŠARKAŠKOM  KLUBU  INVALIDA  "BROD"

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  
2008.  godine. II.

GRADSKO  VIJEĆE Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  021-01/08-01/80
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADSKO  VIJEĆE
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

            Predsjednik Klasa  :  021-01/08-01/81
         Gradskog  vijeća Urbroj:  2178/01-07-08-1
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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60. 61.

Na  temelju  članka  10.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  10.  Pravilnika  o  načinu  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  i  uvjetima  pružanja  potpore  studentima  i  članka  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
13/98.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici,  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo 10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  Gradsko  vijeće  je  na  

svojoj  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  2008.  
ODLUKU godine,  donijelo

o  dodjeli  novčanog  iznosa  dobitniku  javnog  RJEŠENJE
priznanja  i  nagrade

Štit  Berislavića o  razrješenju  članova  Komisije  za  raspisivanje  
Košarkaškom  klubu  invalida  "Brod" natječaja  i  odabir  studenata  slabijeg  

materijalnog  statusa

I.
I.

Dobitniku  javnog  priznanja  i  nagrade  
grada  Slavonskog  Broda Gradsko  vijeće  razrješuje  dosadašnje  

članove  Komisije  za  raspisivanje  natječaja  i  
ŠTIT  BERISLAVIĆA odabir  studenata  slabijeg  materijalnog  stanja  kako  

Košarkaškom klubu  invalida  "Brod" slijedi:

dodjeljuje  se  novčani  iznos  511,29  EUR,  1. Tomislav  Zeba - član  iz  reda  Gradskog  
preračunato  u  kune. vijeća

2. Olivera  Maglić,dipl.ing. - iz  reda  Gradskog  
poglavarstva

II.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  16.  svibnja  II.
2008.  godine.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
GRADSKO  VIJEĆE donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Brodsko-posavske  županije".

Klasa  :  021-01/08-01/81 GRADSKO  VIJEĆE
Urbroj:  2178/01-07-08-2 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

Klasa  :  021-01/08-01/86
            Predsjednik Urbroj:  2178/01-07-08-01
         Gradskog  vijeća Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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62. 63.

Na  temelju  članka  10.  Pravilnika  o  načinu  Na  temelju  članka  35. Statuta  grada  
i  uvjetima  pružanja  potpore  studentima  i  članka  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
35.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  i  1/08),  članka  6.  Zakona  o  izmjenama  i  
10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  Gradsko  vijeće  je  na  dopunama  Zakona  o  zaštiti  i  spašavanju  
svojoj  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  2008.  ("Narodne  novine  RH"  br.  79/07),  članka  10.  
godine,  donijelo Pravilnika  o  mobilizaciji  i  djelovanju  operativnih  

snaga  zaštite  i  spašavanja  ("Narodne  novine  RH"  
RJEŠENJE br.  40/08)  i  Smjernica  za  razvoj  sustava  zaštite  i  

spašavanja  na  području  grada  Slavonskog  Broda  
o  imenovanju  članova  Komisije  za  za  2008.  godinu,  Gradsko  vijeće  grada  

raspisivanje  natječaja  i  odabir  studenata  Slavonskog  Broda  na  svojoj  10. sjednici  održanoj  
slabijeg  materijalnog  statusa 30.  travnja  2008.  godine,  donijelo  je

ZAKLJUČAK
I.

u  povodu  imenovanja  Stožera  zaštite  i  
Gradsko  vijeće  imenuje  Mirnu  Grubanović  spašavanja  grada  Slavonskog  Broda

(za  člana  iz  reda  vijećnika  Gradskog  vijeća)  i  
Željku  Krištof  (iz  reda  članova  Gradskog  
poglavarstva)  u  Komisiju  za  raspisivanje  natječaja  I
i  odabir  studenata  slabijeg  materijalnog  stanja.

Stavlja  se  izvan  snage  Zaključak  u  
povodu  razmatranja  prijedloga  za  imenovanje  

II. Zapovjedništva  zaštite  i  spašavanja  grada,  
Klasa:021-01/06-01/378.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom 
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". II

GRADSKO  VIJEĆE Stožer  zaštite  i  spašavanja  je  stručno,  
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA operativno  i  koordinativno  tijelo  koje  pruža  

stručnu  pomoć  i  priprema  akcije  zaštite  i  
Klasa  :  021-01/08-01/86 spašavanja  kojima  rukovodi  gradonačelnik.
Urbroj:  2178/01-07-08-02 Stožer  zaštite  i  spašavanja  aktivira  se  
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. kada  se  proglasi  stanje  neposredne  prijetnje,  

katastrofe  i  velike  nesreće  preko  Centra  112  
            Predsjednik područnog  ureda  za  zaštitu  i  spašavanje  Slavonski  
         Gradskog  vijeća Brod.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

III

U  Stođer  zaštite  i  spašavanja  grada  
Slavonskog  Broda  imenuju  se:

1. Željka  Krištof,  zamjenik  gradonačelnika  
kao  načelnik  stožera  zaštite  i  spašavanja,

2. Pavo  Baričić,  načelnik  odjela  Područnog  
ureda  DUZS-a

3. Zoran  Šelemba,  načelnik  Policijske  postaje  
Slavonski  Brod

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  5Strana:  526



4. Ivan  Vuleta,  zapovjednik  Javne  vatrogasne  64.
postrojbe  grada  Slavonskog  Broda

5. Vladimir  Šunjerga,  Hrvatske  vode
6. Juraj  Baus,  "Brodska  posavina" d.o.o. Na  temelju  članka  8.  Odluke  o  osnivanju  
7. Tomislav  Vlajnić,  Opća  bolnica  "dr.  Josip  Savjeta  mladih  grada  Slavonskog  Broda  

Benčević" ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije")  i  
8. Damir  Daić,  HEP,  DP  "Elektra"  Slavonski  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  

Brod, ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
9. Olivera  Maglić,  "Komunalac" d.o.o. 14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  1/08),  Gradsko  vijeće  
10. Zoran  Živić,  "Brod-plin" d.o.o. grada  Slavonskog  Broda  na  svojoj  10.  sjednici  
11. Josip  Kovačić,  "Vodovod" d.o.o. održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo  je
12. Dubravka  Marković,  Upravni  odjel  za  

društvene  djelatnosti RJEŠENJE
13. Đuro  Delač,  Upravni  odjel  za  komunalni  

sustav o  izboru  članova  Savjeta  mladih  grada  
14. Josip  Bodrožić-Džakić,  Upravni  odjel  za  Slavonskog  Broda

zaptitu  okoliša
15. Hrvoje  Šulentić,  Opći,  pravni,  kadrovski  

poslovi  i  javna  nabava I.
16. Mladen  Damjanović,  tajnik  zajednice  

tehničke  kulture  grada  Slavonskog  Broda U  Savjet  mladih  grada  Slavonskog  Broda  
izabiru  se:

IV 1. Ana  Barišić
2. Ivana  Mikulić

Ovaj  Zaključak  stupa  na  snagu  danom  3. Dajana  Milić
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  4. Igor  Vidaković
Brodsko-posavske  županije". 5. Jelena  Mišić

6. Ivanka  Vrančić
GRADSKO  VIJEĆE 7. Mario  Galović

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA 8. Snježana  Putnik
9. Saša  Ćosić

Klasa  :  810-06/08-01/3 10. Andrea  Đido
Urbroj:  2178/01-07-08-2 11. Ivan  Horvat
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik II.
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit će  se  u  "Službenom v jesniku  
Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/22
Urbroj:  2178/01-07-08-24
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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65. 66.

Na  temelju  članka  5.  stavak  1.  točka  6.  Na  temelju  članka  3.  stavak  1.  točka  12.  i  
Zakona  o  sigurnosti  prometa  na  cestama  članka  11.  stavak  2.  Zakona  o  komunalnom  
("Narodne  novine"  broj  105/04)  i  članka  35.  gospodarstvu  ("Narodne  novine"  br.  26/03-
Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  pročišćeni  tekst,  82/04.  i  178/04)  i  članka  35.  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
10/05,  2/06,  19/07.  1/08),  Gradsko  vijeće  grada  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  
Slavonskog  Broda  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  10/05,  2/06,  19/07.  1/08),  Gradsko  vijeće  grada  
30.  travnja  2008.  godine,  donijelo  je Slavonskog  Broda  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  

30.  travnja  2008.  godine,  donijelo  je
ODLUKU

ODLUKU
o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  uporabi  

javnih  prometnih  površina  za  rezervirana  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
parkirališna  mjesta organizaciji  i  obavljanju  dimnjačarskih  

poslova

Članak  1.
Članak  1.

U  članku  10.  Odluke  o  uporabi  javnih  
prometnih  površina  za  rezervirana  parkirališna  Članak  17.  Odluke  o  organizaciji  i  
mjesta  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  obavljanjju  dimnjačarskih  poslova  ("Službeni  
županije"  br.  4/99  i  6/07)  umjesto  riječi  :"kaznit  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  1/96.  i  
će  se  pravna  osoba  sa  400,00 kn,  a  odgovorna  1/03.),  mijenja  se  i  glasi:
osoba  u  pravnoj  osobi  i  fizička  osoba  kaznit  će  se  
sa  50,00 kn"  stavljaju  se  riječi: "Nadzor  nad  radom  dimnjačarske  službe  
"kaznit  će  se  pravna  osoba  i  s  njom  izjednačeni  obavlja  komunalno  redarstvo.
subjekti  u  iznosu  od  500,00 kn  a  odgovorna  osoba  Komunalni  redar  je  ovlašten:
u  pravnoj  osobi  i  fizička  osoba  u  iznosu  od  
100,00 kn". - kontrolirati  rad  dimnjačara  osobno,  putem  

korisnika  usluga  i  na  druge  adekvatne  
načine  (putem  servisera  plinskih  trošila,  

Članak  2. plinoinstalatera,  distributera  plina),
- narediti  obavljanje  dimnjačarskih  poslova  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  ako  utvrdi  da  ih  dimnjačar  ne  obavlja  ili  
nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  ih  ne  obavlja  pravilno  i  u  potpunosti,
Brodsko-posavske  županije". - predložiti  izdavanje  prekršajnog  naloga."

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Članak  2.

Klasa  :  363-02/08-01/11 U  članku  19.  stavku  1.  umjesto  riječi:  
Urbroj:  2178/01-07-08-01 "Novčanom  kaznom  od  1.500,00  do  2.000,00 kuna  
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. kaznit  će  se  za  prekršaj  pravna  osoba  a  od  300,00  

do  500,00 kuna  odgovorna  osoba  u  pravnoj  osobi,  
            Predsjednik od  300,00  do  500,00 kuna  dimnjačarska  radnja  
         Gradskog  vijeća samostalnog  obrtnika"  stavljaju  se  riječi:
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  2.000,00  
do 5.000,00 kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  
koncesionar - pravna  osoba,  a  u  iznosu  od  
1.000,00  do  2.000,00 kn  koncesionar - fizička  
osoba  obrtnika,  te  u  iznosu  od  500,00  do  
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1.000,00 kn  odgovorna  osoba  u  pravnoj  osobi". 67.
Dodaje  se  točka  8.  koja  glasi:

"ako  obavlja  dimnjačarsku  službu  na  području  za  
koje  mu  nije  dana  koncesija". Na  temelju  članka  5.  stavak  1.  točka  6.  

Zakona  o  sigurnosti  prometa  na  cestama  
("Narodne  novine"  broj  105/04)  i  članka  35.  

Članak  3. Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  

U  članku  20.  stavku  1.  umjesto  riječi:  10/05,  2/06,  19/07.  1/08),  Gradsko  vijeće  grada  
"Novčanom  kaznom  od  300,00  do  500,00 kn  Slavonskog  Broda  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  
kaznit će  se  fizička  osoba  i  odgovorna  osoba  u  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo  je
pravnoj  osobi,  a  od  1.500,00  do  2.000,00 kn  
pravna  osoba  za  provedbu  odredaba  ove  Odluke  i  ODLUKU
to:  stavljaju  se  riječi:

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  2.000,00  o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
do  5.000,00 kn  kaznit  će  se  pravna  osoba  i  s  organizaciji  i  načinu  naplate  parkiranja
njom  izjednačeni  subjekti,  a  u  iznosu  od  1.000,00  
do  2.000,00 kn  fizička  osoba  obrtnika  i  osoba  
koja  obavlja  drugu  samostalnu  djelatnost,  te  u  Članak  1.
iznosu  od  500,00  do  1.000,00 kn  fizička  osoba  i  
odgovorna  osoba  u  pravnoj  osobi  za  provedbu  U  članku  5.  stavku  1.  Odluke  o  
odredaba  ove  Odluke  i  to:". organizaciji  i  načinu  naplate  parkiranja  ("Službeni  

vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  3/99),  iza  
riječi:  "Vukovarska"  umjesto  točke  stavlja  se  

Članak  4. zarez  i  dodaju  riječi:
"T.  Skalice,  Đ. Basaričeka,  Kraljice  Jelene,  Lj. 

U  cijelom  tekstu  Odluke  umjesto  riječi:  Gaja,  V. Jagića  (iza  bolnice),  I. pl. Zajca  i  
"poduzeće  i  dimnjačarska  radnja  obrtnika"  parkirališni  prostor  sjeverno  od  dvorane  I. B. 
stavljaju  se,  u  odgovarajućim  padežima,  riječi:  Mažuranić".
"pravna  osoba  i  fizička  osoba  obrtnika".

Članak  2.
Članak  5.

U  članku  7.  stavku  1.  umjesto  riječi  
Ova  odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  "zelene"  stavlja  se  riječ:  "crvene".

nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

Članak  3.
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA U  članku  9.  stavku  1.  iza  riječi  "karta"  
briše  se  točka  i  dodaju  riječi:

Klasa  :  363-02/08-01/12 "ili  m-parking  SMS potvrda".
Urbroj:  2178/01-07-08-01 U  stavku  5.  iza  riječi:  "način"  umjesto  točke  
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. stavlja  s e zarez  i  dodaju  riječi:

"putem  parkirnih  automata  i  elektronskim  putem  
            Predsjednik (m-parking  SMS  potvrda).
         Gradskog  vijeća Iza  stavka  5.  dodaje  se  stavak  6.  koji  glasi:
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

"Naplata  putem  mobilnog  telefona  
podrazumijeva  plaćanje  naknade  za  parkiranje  
kupnjom  parkirne  karte  elektronskim  putem,  na  
način  da  korisnik  parkirališta  uputi  SMS  
odgovarajućem  operateru,  koji  korisnika  
parkirališta  povratnim  SMS-om  obavještava  da  je  
plaćanje  naknade  za  parkiranje  prihvaćeno."
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Članak  4. Članak  9.

U  članku  13.  dodaje  se  novi  stavak  1.  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
koji  glasi: nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".
"Korisnik  parkirališta  dužan  je  u  vremenu  

od  deset  minuta  nakon  dolaska  na  parkirno  mjesto  GRADSKO  VIJEĆE
nabaviti  parkirnu  kartu  i  to  vrijeme  od  deset  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
minuta  smatra  se  vremenom  tolerancije  u  kojem  
ne  može  dobiti  ugovornu  kaznu,  a  ujedno  služi  i  Klasa  :  363-02/08-01/14
za  kraća  zaustavljanja  ili  za  nabavku  parkirne  Urbroj:  2178/01-07-08-01
karte." Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

Dosadašnji  stavak  1.  postaje  stavak  2.,  
dosadašnji  stavak  2.  postaje  stavak  3.  a  dosadašnji              Predsjednik
stavak  3.  postaje  stavak  4.          Gradskog  vijeća

  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

Članak  5.

U  članku  14.  stavak  1.,  podstavak  b)  
mijenja  se  i  glasi:

68.
"nema  valjanu  m-parking  SMS  potvrdu"

Iza  podstavka  e)  dodaje  se  podstavak  f)  Na  temelju  članka  3.  stavak  1.  točka  9.  
koji  glasi: Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  

novine"  broj  36/06-pročišćeni  tekst,  82/04.  i  
"nepravilnim  parkiranjem  zauzme  više  od  jednog  178/04)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
parkirnog  mjesta". Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  14/01,  10/02,  2/06,  19/07.  i  1/08),  
Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  na  svojoj  

Članak  6. 10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  
donijelo  je

U  članku  15.  iza  riječi:  "kazna"  briše  se  
dvotočka  i  dodaju  riječi:  "u  iznosu  od  60 kuna". ODLUKU
Podstavci  1. 2. 3. i 4.  brišu  se.

o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
nerazvrstanim  cestama  i  javno  prometnim  

Članak  7. površinama  na  području  grada  
Slavonskog  Broda

U  članku  16.  dodaje s e  stavak  3.  koji  
glasi:

"Dostavljanje  naloga  za  plaćanje  ugovorne  Članak  1.
kazne  na  način  iz  stavka  1.  ovog  članka  smatra  
se  urednim  i  kasnije  oštećenje  ili  uništenje  naloga  U  članku  36.  stavku  1.  podstavak  2.  
nema  utjecaja  na  valjanost  dostavljanja,  te  ne  Odluke  o  nerazvrstanim  cestama  i  javno-
odgađa  plaćanje  ugovorne  kazne". prometnim  površinama  ("Službeni  vjesnik  

Brodsko-posavske  županije"  br.  5/06)  mijenja  se  i  
glasi:

Članak  8. "predložiti  izdavanje  obveznog  prekršajnog  
naloga".

U  članku  17.  stavak  1.  briše  se: U  podstavku  3.  umjesto  riječi:  "globu"  stavljaju  
U  stavku  2.  umjesto  riječi:  "odgovarajući  se  riječi:

sudski  postupak"  stavljaju  se  riječi:  "postupak  "novčanu  kaznu".
prisilne  naplate".
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Članak  2. 69.

U  članku  37.  stavku  1.  umjesto  riječi:  
"Globom  od  1.000,00 kn  naznit će  se  za  prekršaj  Na  temelju  članka  3.  stavak  1.  točka  8.  
pravna  ili  fizička  osoba  kojoj  je  Ugovorom  Zakona  o  komunalnom  gospodarstvu  ("Narodne  
povjereno  održavanje  ako:  "stavljaju  se  riječi: novine"  broj  36/3-pročišćeni  tekst,  82/04  i  

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  5.000,00 178/04)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
kn  kaznit  će  se  za prekršaj  pravna  osoba  i  s  njom  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
izjednačena  osoba,  a  iznosom  od  2.000,00 kn  županije"  br.  14/01,  10/02,  2/06,  19/07.  i  1/08),  
fizička  osoba  obrtnika  ili  osoba  koja  obavlja  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  na  svojoj  
drugu  samostalnu  djelatnost  kojoj  je  ugovorom  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  
povjereno  održavanje  ako:". donijelo  je
U  stavku  2.  umjesto  riječi:  "globom  u  iznosu  od  
200,00 kn"  stavljaju  se  riječi: ODLUKU
"novčanom  kaznom  u  iznosu  od  1.000,00 kn".

o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
Članak  3. raskopavanju  javnih  površina  na  području  

grada  Slavonskog  Broda
U  članku  38.  stavku  1.  umjesto  riječi:  

"Globom  u  iznosu  od  1.000,00 kaznit  će  se  za  
prekršaj  pravna  osoba  ako:"  stavljaju  se  riječi: Članak  1.

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  5.000,00 
kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  pravna  osoba  i  s  njom  Članak  6.  Odluke  o  raskopavanju  javnih  
izjednačena  osoba,  te  iznosom  od  1.000,00 kn  površina  na  području  grada  Slavonskog  Broda  
fizička  osoba  i  odgovorna  osoba  u  pravnoj  osobi  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
ako:". 13/00),  briše  se.
Stavak  2.  briše  se.

Članak  2.
Članak  4.

U  članku  17.  stavku  1.  umjesto  riječi: 
Članak  39.  mijenja  se  i  glasi: "Služba  komunalnog  redarstva"  stavljaju  se  riječi:  
"Za  prekršaje  propisane  člankom  38.  ove  "komunalno  redarstvo".

Odluke,  komunalni  redar  je  ovlašten  naplatiti  U  stavku  2.  umjesto  riječi:  "Služba  komunalnog  
novčanu  kaznu  na  mjestu  počinjenja  prekršaja  u  redarstva  ovlaštena  je:"  stavljaju  se  riječi:
visini  od  5.000,00 kn  za  pravnu  osobu  i  s  njom  "komunalni  redari  ovlašteni  su:"
izjednačene  subjekte,  te  u  visini  od  1.000,00 kn  za  U  stavku  2.  podstavak  7.  mijenja  se  i  glasi:
fizičku  osobu  i  odgovornu  osobu  u  pravnoj  osobi,  "-  predlagati  izdavanje  obveznog  prekršajnog  
uz  izdavanje  potvrde." naloga"

Članak  5.
Članak  3.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  U  članku  22.  stavak  2.  mijenja  se   i  glasi:
Brodsko-posavske  županije". "Sanaciju  javne  površine  izvoditelj  radova  dužan  

je  izvršiti  odmah  po  završetku  radova,  odnosno  
GRADSKO  VIJEĆE dovesti  javnu  površinu  u  prvobitno  stanje.

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Za  sanaciju  javne  površine  izvoditelj  
radova  obvezan  je  dostaviti  Upravnom  odjelu  za  

Klasa  :  363-02/08-01/13 komunalni  sustav  odgovarajuće  elemente  
Urbroj:  2178/01-07-08-01 osiguranja."
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik Članak  4.
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r. U  članku  33.  stavku  1.  umjesto  riječi:  
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"Novčanom  kaznom  od  1.000,00 - 2.000,00 kn  70.
kaznit  će  se  za  prekršaj  pravna  osoba:"  stavljaju  
se  riječi:

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  2.000,00  Na  temelju  članka  3.  stavak  1.  točka  5.  i  
do  5.000,00 kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  pravna  članka  11.  stavak  2.  Zakona  o  komunalnom  
osoba  i  s  njom  izjednačeni  subjekti,  a  u  iznosu  gospodarstvu  "Narodne  novine"  br.  26/03-
od  1.000,00  do  2.000,00 kn  fizička  osoba  obrtnika  pročišćeni  tekst,  82/04  i  178/04)  i  članka  35.  
ili  osoba  koja  obavlja  drugu  samostalnu  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
djelatnost,  te  u  iznosu  od  500,00  do  1.000,00 kn  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  
odgovorna  osoba  u  pravnoj  osobi  i  fizička  osoba:" 10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08),  Gradsko  vijeće  grada  
Podstavak  1.  briše  se. Slavonskog  Broda  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  
Stavak  2.  i  3.  brišu  se. 30.  travnja  2008.  godine,  donijelo  je

ODLUKU
Članak  5.

o  izmjenama  i  dopunama  Odluke  o  
U  članku  34.  stavku  1.  umjesto  riječi: organizaciji  javnog  prijevoza  putnika

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  500,00  do  
1.000,00 kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  pravna  
osoba:"  stavljaju  se  riječi: Članak  1.

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  1.000,00  
do  2.000,00 kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  pravna  
osoba  i  s njom  izjednačeni  subjekti,  a  u  iznosu  od  U  članku  19.  stavak  2.  Odluke  o  
500,00  do  1.000,00 kn  fizička  osoba  obrtnika  ili  organizaciji  javnog  prijevoza  putnika  ("Službeni  
osoba  koja  obavlja  drugu  samostalnu  djelatnost,  te  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  11/02.  i  
u  iznosu  od  200,00  do  500,00 kn  odgovorna  1/03)  mijenja s e  i  glasi:
osoba  u  pravnoj  osobi  i  fizička  osoba:" "Autobusna  stajališta  na  području  grada  
Stavak  2.  i  3.  brišu  se. Slavonskog  Broda  mogu  se  koristiti  isključivo  za  

javni  gradski  prijevoz  putnika."
Stavak  3.  briše  se.

Članak  6. Stavak  4.  briše  se.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  Članak  2.
Brodsko-posavske  županije".

Članak  20.  briše  se.
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Članak  3.

Klasa  :  363-02/08-01/10
Urbroj:  2178/01-07-08-01 U  članku  21.  iza  riječi: "koristiti  za"  
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. dodaje  se  riječ:

"županijske"
            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Članak  4.

U  članku  35.  umjesto  riječi: "Županijski  
ured  ovlašten  za  poslove  prometa"  stavljaju  se  
riječi:
"Ministarstvo  nadležno  za  promet"
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Članak  5. do  1.000,00 kn  prijevoznik - fizička  osoba  
obrtnika".

U  članku  36.  stavak  1.  iza  riječi  U  stavku  2.  istog  članka  umjesto  riječi:  "Globom  
"prometa"  stavljaju  se  riječi: od  50,00  do  200,00 kuna"  stavljaju  se  riječi:
"i  cesta  Ministarstva  nadležnog  za  promet". "novčanom  kaznom  od  200,00  do  500,00 kuna"

Članak  6. Članak  10.

Iza  članka  36.  stavlja  se  članak  36a  koji  Iza  članka  39.  stavlja  se  članak  39a  koji  
glasi: glasi:
"U  obavljanju  nadzora,  komunalni  redar  je  Za  prekršaje  propisane  člankom  38.  i  39.  
ovlašten: ove  Odluke,  komunalni  redar  je  ovlašten  naplatiti  
- nadzirati  primjenu  ove  Odluke novčanu  kaznu  na  mjestu  počinjenja  prekršaja  u  
- predložiti  izdavanje  obveznog  prekršajnog  visini  do  5.000,00 kn  za  pravnu  osobu  i  s  njom  

naloga izjednačene  subjekte,  te  u  visini  do  1.000,00 kn  za  
- naplatiti  novčanu  kaznu  na  mjestu  fizičku  osobu  i  odgovornu  osobu  u  pravnoj  osobi,  

počinjenja  prekršaja" uz  izdavanje  potvrde."

Članak  7. Članak  11.

U  članku  37.  umjesto  rieči  "Ministarstva  U  članku  40.  stavak  1.  umjesto  riječ: 
pomorstva,  prometa  i  veza"  stavljaju  se  riječi: "Dopusnice"  stavlja  se  riječ: "Dozvole".
"Ministarstva  nadležnog  za  promet"

Članak  12.
Članak  8.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osmog  dana  
U  članku  38.  stavak  1.  umjesto  riječi:  nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

"Globom  od  500,00  do  1.000,00 kn  kaznit  će  se  Brodsko-posavske  županije".
za  prekršaj  prijevoznik"  stavljaju  se  riječi:

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  2.000,00  GRADSKO  VIJEĆE
do  5.000,00 kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
prijevoznik - pravna  osoba,  a  u  iznosu  od  1.000,00  
do  3.000,00 kn  prijevoznik - fizička  osoba  Klasa  :  363-02/08-01/15
obrtnika". Urbroj:  2178/01-07-08-01
Točka  6.  mijenja  se  i  glasi: Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
"koristi  autobusna  stajališta  na  području  grada  za  
županijske,  međužupanijske  ili  međunarodne  linije              Predsjednik
(članak  21.)"          Gradskog  vijeća
U  stavku  2.  istog  članka  umjesto  riječi: "Globom    Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
od  50,00  do  200,00 kn",  stavljaju  se  riječi:
"novčanom  kaznom  od  500,00  do  1.000,00 kuna".

Članak  9.

U  članku  39.  stavak  1.  umjesto  riječi:  
"Globom  od  500,00  do  1.000,00 kn  kaznit  će se  za  
prekršaj  prijevoznik"  stavljaju  se  riječi:

"Novčanom  kaznom  u  iznosu  od  1.000,00 
do  2.000,00 kn  kaznit  će  se  za  prekršaj  
prijevoznik - pravna  osoba,  a  u  iznosu  od  500,00  
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71. 72.

Na  temelju  članka  18.  Statuta  Ustanove  Na  temelju  članka  18.  Statuta  Ustanove  
Kazališno-koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić- Kazališno-koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić-
Mažuranić"  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Mažuranić"  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  
Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  
30.  travnja  2008.  godine,  donijelo 30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  člana  Upravnog  vijeća  Ustanove  o  imenovanju  člana  Upravnog  vijeća  Ustanove  
Kazališno-koncertna  dvorana  Kazališno-koncertna  dvorana  

"Ivana  Brlić  Mažuranić" "Ivana  Brlić  Mažuranić"

I. I.

Gradsko  vijeće  razrješuje  Đuru  Vujčića  Gradsko  vijeće  imenuje  Mirnu  Grubanović  
dužnosti  člana  Upravnog  vijeća  Ustanove  za  članicu  Upravnog  vijeća  Ustanove  Kazališno-
Kazališno-koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić  koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić  Mažuranić"  u  ime  
Mažuranić"  imenovanog  u  ime  grada  Slavonskog  grada  Slavonskog  Broda.
Broda.

II.
II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADSKO  VIJEĆE GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Klasa  :  021-01/08-01/85

Klasa  :  021-01/08-01/85 Urbroj:  2178/01-07-08-2
Urbroj:  2178/01-07-08-01 Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
            Predsjednik          Gradskog  vijeća
         Gradskog  vijeća   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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73. 74.

Na  temelju  članka  17.  Statuta  Ustanove  Na  temelju  članka  17.  Statuta  Ustanove  
Galerija  umjetnina  grada  Slavonskog  Broda   i  Galerija  umjetnina  grada  Slavonskog  Broda  i  
članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  Gradsko  vijeće  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  Gradsko  vijeće  
je  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  je  na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  
2008.  godine,  donijelo 2008.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  člana  Upravnog  vijeća  Ustanove o  imenovanju  člana  Upravnog  vijeća  Ustanove  
Galerija  umjetnina  grada Galerija  umjetnina  grada

Slavonskog  Broda koje imenuje grad Slavonskog  Broda

I. I.

Gradsko  vijeće  razrješuje  Branku  Nikolić  Gradsko  vijeće  imenuje  Smiljku  Šakić  za  
dužnosti  člana  Upravnog  vijeća  Ustanove  Galerija  članicu  Upravnog  vijeća  Ustanove  Galerija  
umjetnina  grada  Slavonskog  Broda  imenovanu  u  umjetnina  grada  Slavonskog  Broda   u  ime  grada  
ime  grada  Slavonskog  Broda. Slavonskog  Broda.

II. II.

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

GRADSKO  VIJEĆE GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/08-01/84 Klasa  :  021-01/08-01/84
Urbroj:  2178/01-07-08-01 Urbroj:  2178/01-07-08-02
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik             Predsjednik
         Gradskog  vijeća          Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:   535Broj:  5



75. 76.

Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  Na  temelju  članka  35.  Zakona  o  lokalnoj  i  
područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  ("NN"  br.  
33/01,  60/01.  i  129/05)   i  članka  35.  Statuta  grada  33/01,  60/01.  i  129/05)   i  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  
i  1/08.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici  i  1/08.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  dužnosti  zamjenice  o  izboru  zamjenice  gradonačelnika  grada  
gradonačelnika  grada  Slavonskog  Broda Slavonskog  Broda

I. I.

Olivera  Maglić,dipl.ing.  razrješava  se  Željka  Krištof,dr.med.,  izabire  se  za  
dužnosti  zamjenice gradonačelnika  grada  zamjenicu  gradonačelnika  grada  Slavonskog  
Slavonskog  Broda  s  danom  30.  travnja  2008.  Broda.
godine.

II.
II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADSKO  VIJEĆE GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Klasa  :  021-01/08-01/61

Klasa  :  021-01/08-01/60 Urbroj:  2178/01-07-08-4
Urbroj:  2178/01-07-08-2 Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
            Predsjednik          Gradskog  vijeća
         Gradskog  vijeća   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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77. Višak/Manjak + Raspoloživa
sredstva  iz  prethodnih  godina
+  Netto  zaduživanje/Financiranje 1.554.938,00 kn

Temeljem  članka  124.  Zakona  o  
proračunu  ("Narodne  novine  Republike  Hrvatske",  
broj  96/03.)   i  članka  35.  Statuta  grada  Članak  2.
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  Proračun  grada  Slavonskog  Broda  za  
i  1/08.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  10.  sjednici  2007.  godinu  donijelo  je  Gradsko  vijeće  na  svojoj  
održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo 3.  sjednici  održanoj  8.  svibnja  2007.  godine  

("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
GODIŠNJI  OBRAČUN 10/07.),  Proračunski  prihodi  i  primici,  te  rashodi  i  

izdaci  Proračuna  planirani  su  u  iznosu  od  
Proračuna  grada  Slavonskog  Broda 156.872.974,00 kn.

za  2007.  godinu Odlukom  o  izmjenama  i  dopunama  
Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  za  2007.  
godinu  koju  je  donijelo  Gradsko  vijeće  na  svojoj  

Članak  1. 6.  sjednici  održanoj  30.  listopada  2007.  godine  
proračunski  prihodi  i  primici,  te  rashodi  i  izdaci  

Godišnji  obračun  Proračuna  grada  planirani  su  u  ukupnom  iznosu  od  164.160.235,00 
Slavonskog  Broda  za  2007.  godinu  sastoji  se  od: kn.

A. Računa  prihoda  i  rashoda
Članak  3.

Prihodi  poslovanja 133.005.881,00 kn
Prihodi  od  prodaje Sukladno  članku  38.  Zakona  o  proračunu  
nefinancijske  imovine   13.964.412,00 kn gradonačelnik  je  31.  prosinca  2007.  godine  donio  

Odluku  o  preraspodjeli  sredstava  Proračuna  grada  
Rashodi  poslovanja 114.390.473,00 kn Slavonskog  Broda  za  2007.  godinu  između  
Rashodi  za pojedinih  stavaka  rashoda  i  izdataka  (povećanje,  
nefinancijsku  imovinu     25.996.263,0 kn odnosno  smanjenje  pojedinih  pozicija  ne  većih  od  

5%  od  sredstava  utvrđenih  na  stavkama   koje  su  
Razlika - Višak / Manjak     6.583.557,00 kn umanjene).

B. Raspoloživih  sredstava  iz  prethodnih Članak  4.
 godina  
(Višak/manjak  prihoda  i  rezerviranja) Ostvarenje  Proračuna  grada  Slavonskog  

Broda  za  2007.  godinu  bilo  je  kako  slijedi:
Višak  prihoda / Manjak  prihoda   -2.199.876,00 kn Ukupni  prihodi  i  primici  ostvareni  su  u  
iz  prethodnih  godina svoti  od  148.213.575,00 kuna  što  čini  88,70%  od  

godišnjeg  plana.
Ukupni  rashodi  i  izdaci  ostvareni  su  u  

C. Račun  zaduživanja /Financiranja svoti  od  144.458.761,00 kuna,  što  čini  88,00%  od  
godišnjeg  plana.

Primici  od  financijske Za  2007.  godinu  utvrđen  je  višak  prihoda  
imovine  i  zaduživanja 1.243.282,00 kn i  primitaka  u  iznosu  od  3.754.814,00 kune.

Izdaci  za  financijsku  imovinu
i  otplate  zajmova 4.072.025,00 kn Članak  5.

Netto  zaduživanje/Financiranje -2.828.743,00 kn Višak  prihoda  poslovanja  nad  rashodima  
poslovanja  iznosi  18.615.408,00 kuna  i  koristi  se  
za  pokriće  manjka  prihoda  od  nefinancijske  
imovine, pokriće  manjka  prihoda  od  financijske  
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imovine  i  zaduživanja,  te  za  pokriće  manjka  78.
prihoda  i  primitaka  ostvarenog  2006.  godine.

Temeljem  članka  124.  Zakona  o  
Članak  6. proračunu  ("Narodne  novine  Republike  Hrvatske"  

broj  96/03)  i  članka  83.  Pravilnika  o  
Manjak  prihoda  od  nefinancijske  imovine  proračunskom  računovodstvu  i  računskom  planu  

nad  rashodima  za  nabavu  nefinancijske  imovine  ("Narodne  novine  Republike  Hrvatske"  br.  27/05., 
iznosi  12.031.851,00 kuna  i  bit  će  pokriven  iz  127/07.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
viška  prihoda  poslovanja. Broda  ("Službeni vjesnik  Brodsko-posavske  

županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07.  i  1/08.),  
Gradsko  vijeće  na  svojoj  10.  sjednici,  održanoj  

Članak  7. 30.  travnja  2008.  godine,  donosi

Manjak  primitaka  od  nefinancijske  ODLUKU
imovine  i  zaduživanja  u  iznosu  od  2.828.743,00 
kune  bit  će  pokriven  iz  viška  prihoda  poslovanja. o  raspodjeli  viška  prihoda  i  primitaka  

Proračuna  grada  Slavonskog  Broda  
za  2007.  godinu

Članak  8.

Sukladno  članku  74.  Zakona  o  proračunu  Članak  1.
sredstava  dobivena  prodajom  nefinancijske  
imovine  u  ukupnom  iznosu  od  13.964.412,00 kuna  Godišnjim  obračunom  Proračuna  grada  
koristila  su  se  samo  za  nabavu  nefinancijske  Slavonskog  Broda  za  2007.  godinu  utvrđen  je  
imovine  grada  Slavonskog  Broda. višak  prihoda  i  primitaka  u  iznosu  od  

3.754.814,00 kuna.

Članak  9.
Članak  2.

Izvješće  o  izvršenju  Proračuna  grada  
Slavonskog  Broda  za  2007.  godinu  sastavni  je  dio  Višak  prihoda  i  primitaka  koristit  će  se  za  
Godišnjeg  obračuna  Proračuna  grada  Slavonskog  pokriće  manjka  prihoda  i  primitaka  ostvarenog  
Broda  za  2007.  godinu. 2006.  godine  u  iznosu  od  2.199.876,00 kuna,  a  

preostali  iznos  od  1.554.938,00 kuna  za  nabavu  
nefinancijske  imovine  u  2008.  godini.

Članak  10.

Godišnji  obračun  Proračuna  grada  Članak  3.
Slavonskog  Broda  za  2007.  godinu  stupa  na  
snagu  danom  donošenja  i  bit  će  objavljen  u  Višak  prihoda  i  primitaka  utvrđen  
"Službenom v jesniku  Brodsko-posavske  županije". Godišnjim  obračunom  Proračuna  grada  

Slavonskog  Broda  za  2007.  godinu,  bit  će  
GRADSKO  VIJEĆE planiran  kod  donošenja  Odluke  o  izmjeni  Odluke  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA o  Proračunu  grada  Slavonskog  Broda  za  2008.  
godinu.

Klasa  :  400-08/08-01/3
Urbroj:  2178/01-07-08-02
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. Članak  4.

            Predsjednik Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
         Gradskog  vijeća donošenja  i  bit  će  objavljena  u  "Službenom 
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r. vjesniku  Brodsko-posavske  županije".
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GRADSKO  VIJEĆE GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  400-08/08-01/3 Klasa  :  021-01/08-01/30
Urbroj:  2178/01-07-08-3 Urbroj:  2178/01-07-08-7
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008. Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik             Predsjednik
         Gradskog  vijeća          Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

79. 80.

Na  temelju  članka  6.  Zakona  o  izboru  Na  temelju  članka  46.  Zakona  o  lokalnoj  i  
članova  predstavničkih  tijela  jedinica  lokalne  i  područnoj  (regionalnoj)  samoupravi  (NN  33/01,  
područne  (regionalne)  samouprave  (NN  44/05- 60/01-vjerodostojno  tumačenje i  129/05)  i  članka  
pročišćeni  tekst)  i  članka  35.  Statuta  grada  48.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  
posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07 i  10/05,  2/06,  19/07 i  1/08.),  Gradsko  vijeće  grada  
1/08.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda je  Slavonskog  Broda je  na  svojoj  10.  sjednici  
na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  2008.  održanoj  30.  travnja  2008.  godine,  donijelo
godine,  donijelo

RJEŠENJE
ODLUKU

o  izboru  Vjekoslava  Leke  za  člana  Gradskog  
o  prestanku  mirovanja  vijećničkog  mandata  u  poglavarstva  grada  Slavonskog  Broda

Gradskom  vijeću  Gorana  Rukavine  i  
prestanku  obnašanja  vijećničke  dužnosti  I.

zamjenika  člana  u  Gradskom  vijeću
Za  člana  Gradskog  poglavarstva  umjesto  

Gorana  Rukavine,dipl.ing.  izabire  se  Vjekoslav  
I. Leko,dipl.ing.građ,  zadužen  za  područje  

komunalnog  gospodarstva.
Utvrđuje se  da  je  s danom  29.  ožujka  

2008.  godine  prestalo  mirovanje  vijećničkog  II.
mandata  u  Gradskom  vijeću  vijećniku  Goranu  
Rukavini, dipl.ing.,  i  isti  nastavlja  obnašanje  Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
dužnosti  vijećnika  Gradskog  vijeća,  te  da  je  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
zamjenik  vijećnika  Tomislav  Zeba  29.  ožujka  Brodsko-posavske  županije".
2008.  godine  prestao  obnašati  vijećničku  dužnost  
u  Gradskom  vijeću. GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

II. Klasa  :  021-01/08-01/87
Urbroj:  2178/01-07-08-1

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".             Predsjednik

         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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81.

Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01,  10/05,  2/06,  19/07 i  
1/08.),  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda je  
na  svojoj  10.  sjednici  održanoj  30.  travnja  2008.  
godine,  donijelo

ZAKLJUČAK

u  povodu  razmatranja  Lokalne  strategije  za  
izjednačavanje  mogućnosti  za  osobe  s  

invaliditetom  od  2008.  do  2015.  godine

1. Sukladno  nacionalnoj   s t rategi j i   
izjednačavanja  mogućnosti  za  osobe  s  
invaliditetom  od  2007.  go  2015.  godine,  
koju  je  Vlada  Republike  Hrvatske  donijela  
u  lipnju  2007.  godine,  Povjerenstvo  za  
osobe  s  invaliditetom  grada  Slavonskog  
Broda  izradilo  je  Lokalnu  strategiju  za  
izjednačavanje  mogućnosti  za  osobe  s  
invaliditetom  od  2007.  do  2015.  godine.  
Svrha  strategije  je  unapređivanje,  zaštita  i  
osiguranje  punog  i  ravnopravnog  uživanja  
svih  ljudskih  prava  i  temeljnih  sloboda  
osobama  s  invaliditetom.

2. Gradsko  vijeće  je  razmotrilo  i  prihvatilo  
Lokalnu  strategiju  za  izjednačavanje  
mogućnosti  za  osobe  s  invaliditetom  od  
2008.  do  2015.  godine.

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  550-01/08-01/4
Urbroj:  2178/01-07-08-01
Slavonski  Brod,  30.  travnja  2008.

            Predsjednik
         Gradskog  vijeća
  Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

LOKALNA STRATEGIJA
IZJEDNAČAVANJA

MOGUĆNOSTI ZA OSOBE S 
INVALIDITETOM OD 2008. DO 2015.

1. UVOD

Vlada Republike Hrvatske je na sjednici 
održanoj 5. lipnja 2007. godine donijela Nacionalnu 
strategiju izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom od 2007. do 2015. godine. Cilj 
Nacionalne strategije je učiniti hrvatsko društvo što 
osjetljivijim i prilagođenim za nužne promjene u 
korist izjednačavanja mogućnosti osoba s 
invaliditetom, odnosno stvoriti uvjete za njihovo 
aktivno uključivanje i ravnopravno sudjelovanje u 
društvu, poštivanje urođenog dostojanstva i 
uvažavanje posebnih interesa, te sprječavanje bilo 
kakve diskriminacije i poticanje svih oblika društvene
solidarnosti.

Sa ciljem sveukupnog i koordiniranog 
djelovanja na području promicanja i zaštite prava 
osoba s invaliditetom, na području grada Slavonskog 
Broda osnovano je Povjerenstvo za osobe s 
invaliditetom koje je pristupilo izradi Lokalne 
strategije izjednačavanja mogućnosti za osobe s 
invaliditetom u razdoblju od 2008. do 2015. godine (u 
daljem tekstu: Strategija).

Izrada Strategije se temelji na suvremenim 
znanstvenim postignućima i odredbama nacionalnih i 
međunarodnih zakona i dokumenata kao i drugih 
propisa koji reguliraju najznačajnija životna područja 
za osobe s invaliditetom.

Svrha Strategije je unapređivanje, zaštita i 
osiguravanje punog i ravnopravnog uživanja svih 
ljudskih prava i temeljnih sloboda osobama s 
invaliditetom i unapređivanje i poštivanje njihova 
urođenog dostojanstva.

Temeljna načela: poštivanje urođenog 
dostojanstva, osobne autonomije, uključujući slobodu 
izbora i neovisnost osoba; nediskriminaciju; puno i 
učinkovito sudjelovanje i uključivanje u društvo; 
poštivanje različitosti i prihvaćanje invaliditeta kao 
dijela ljudske različitosti i čovječnosti; jednakost 
mogućnosti; pristupačnost; jednakost muškaraca i 
žena; poštivanje sposobnosti razvoja djece s 
teškoćama u razvoju i poštivanje prava djece s 
teškoćama u razvoju na očuvanje vlastitog identiteta.
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Ciljevi U provođenju mjera i aktivnosti na svim 
- Osigurati potpunu integraciju osoba s područjima Strategija se rukovodi glavnim ciljem: 
invaliditetom na važnim životnim područjima ukidanjem svake diskriminacije na temelju 
ravnopravnim sudjelovanjem u političkom, javnom i invaliditeta koja je svako ograničavanje ili 
kulturnom životu; u procesu odgoja i obrazovanja; u isključivanje na temelju invaliditeta, posljedica 
zapošljavanju, zdravstvu i rehabilitaciji; u socijalnoj kojega je narušavanje integriteta osobe. Invaliditet 
zaštiti; u pravnoj zaštiti i zaštiti od nasilja; u ne smije biti razlog uskraćivanju ili narušavanju 
istraživanju, razvoju i u drugom. ljudskih prava i temeljnih sloboda na kulturnom, 
- U potpunosti promovirati građansku političkom, gospodarskom i svakom drugom 
perspektivu i socijalni model djelovanja prema području.
osobama s invaliditetom utemeljen na sustavu Grad Slavonski Brod će tijekom razdoblja 
primjene ljudskih prava. primjene Strategije, provoditi mjere i aktivnosti za sve 
- Odbaci t i  pois tovjećivanje  osobe s  osobe s invaliditetom u gradu Slavonskom Brodu na 
invaliditetom s ulogom pacijenta kojemu je potrebna područjima:
zdravstvena ili neka druga skrb.
- Staviti naglasak na sposobnosti osobe koja će, 1. Obitelj i život u zajednici;
nakon što društvo ukloni postojeće prepreke, ostvariti 2. Odgoj i obrazovanje;
svoj potpuni razvoj. 3. Zdravstvena zaštita;
- Osobitu je važnost potrebno dati udrugama 4. Socijalna zaštita;
osoba s invaliditetom koje, tijekom cijelog procesa, od 5. Mobilnost, pristupačnost i stanovanje;
kreiranja do realizacije i evaluacije mjera i aktivnosti 6. Zapošljavanje,  rad i  profesionalna 
trebaju biti istinski partner vlasti. rehabilitacija;

7. Sudjelovanje u političkom i javnom životu, 
Prilikom planiranja i provođenja mjera i kulturi, razonodi, sportu i rekreaciji

aktivnosti na svim područjima Strategije osobitu 8. Civilno društvo.
pozornost treba posvetiti pojedinim skupinama unutar 
cjelokupne populacije osoba s invaliditetom: Područja djelovanja Strategije uvjetno su 
- ženama i djevojkama s invaliditetom koje su podijeljena, a mjere i aktivnosti međusobno se 
vrlo često suočene s višestrukom diskriminacijom s nadopunjuju i uvjetuju. Veći je dio mjera u izravnoj 
obzirom na spol i invaliditet; nadležnosti gradskih upravnih tijela i institucija, ali su 
- osobama s teškim invaliditetom koje trebaju jednako značajne i mjere u nadležnosti ministarstava i
visoku razinu društvene potpore, a kvaliteta njihova državnih institucija koje se ne mogu uspješno ostvariti 
života izravno ovisi o razvijenosti servisa i usluga u bez aktivnog sudjelovanja tijela lokalne i regionalne 
zajednici; razine.
- djeci s teškoćama u razvoju treba omogućiti 
uživanje svih prava sukladno Konvenciji o pravima Temeljni podaci o osobama s invaliditetom na 
djeteta kao svoj drugoj djeci; području grada Slavonskog Broda
- mladim osobama s invaliditetom koje se kao Invaliditet je važan medicinski, gospodarski, 
osobito ranjiva skupina suočavaju s nizom zapreka u socijalni i politički problem svakog društva. Prema 
procesu obrazovanja, zapošljavanja, stanovanja i sl.; procjenama, oko 10% stanovnika Republike Hrvatske 
-  osobama s invaliditetom starije životne dobi su osobe s invaliditetom. S obzirom na to da posljedice 
koje postaju sve brojnija i značajnija društvena invaliditeta pogađaju i članove obitelji, može se 
skupina i izazov kreiranju politike za osobe s slobodno reći da četvrtina svjetskog stanovništva u 
invaliditetom. svom svakodnevnom životu ima teškoća zbog 

invaliditeta. Napredak znanosti, tehnike i tehnologije 
Navedene skupine osoba s invaliditetom s jedne strane sprečava razvoj i ublažava posljedice 

zahtijevaju multidisciplinarni pristup u planiranju i određenih oblika i vrsta invaliditeta, ali, istodobno, 
provođenju mjera i aktivnosti na svim područjima djeluje na povećanje ukupnog udjela stanovništva s 
djelovanja. invaliditetom.
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Suvremeno društvo visoke civilizacijske koje će razvijati i poticati njihovu autonomiju. 
razine, koje štiti i promiče sustav ljudskih prava Naglasak je na profesionalnom i socijalnom 
ozbiljno shvaća sva pitanja koja se odnose na osobe s vrednovanju, odnosno sposobnostima, a ne 
invaliditetom i njihovu cjelokupnu integraciju u život. ograničenjima osoba s invaliditetom. Na osobu s 

invaliditetom gleda se kroz njezine mogućnosti, 
Za planiranje i provođenje aktivnosti sposobnosti i interese. Položaj osoba s invaliditetom 

namijenjenih osobama s invaliditetom važno je društveno je uvjetovan i stoga se društvo treba 
definirati pojam invaliditeta, odnosno osobe s  prilagođavati njihovim potrebama.
invaliditetom. Konvencija naglašava socijalnu 
dimenziju invaliditeta, ističući da se "pojam Potiče se rehabilitacijsko-integracijski model 
invaliditeta razvija i proistječe iz interakcije osoba s u pristupu osobama s invaliditetom, kao alternativa 
invaliditetom s barijerama u stavovima i barijerama institucijskoj zaštiti. Ovaj model polazi od temeljne 
u okolini koje onemogućuju njihovo potpuno i pretpostavke da zajednica treba stvoriti uvjete za 
djelotvorno sudjelovanje u društvu ravnopravno s razvoj rehabilitacije, ravnopravnosti i socijalne 
drugim osobama ". integracije osoba s invaliditetom.

Prema podacima Hrvatskog zavoda za javno Ciljevi ovoga modela su:
zdravstvo od 1. kolovoza 2007. na području 
Slavonskog Broda registrirano je 5729 osoba s - integracija u društvenu sredinu preko službi 
invaliditetom, od čega su 3830 muške osobe (67%) i potpore i skrbi,
1899 žena (33%). Najveći broj osoba s invaliditetom - život u obitelji (domu),
je u dobnoj skupini od 50-59 godina (23%). - stvaranje što normalnijih životnih uvjeta i 

odgovarajućeg sustava usluga na području 
Najčešće vrste oštećenja kod osoba s stanovanja, zapošljavanja i slobodnog 

invaliditetom su oštećenja lokomotornog sustava, vremena.
drugih organa i organskih sustava, središnjeg 
živčanog sustava, te duševni poremećaji. Te vrste Sastavni dio ovog koncepta je i inkluzivno 
oštećenja čine oko 80% oštećenja kod osoba s obrazovanje koje omogućuje djeci s teškoćama u 
invaliditetom. razvoju obrazovanje u redovnim uvjetima.

Najveći broj osoba ostvaruje svoja invalidska P o s l j e d n j i h  g o d i n a  o b l i c i  s k r b i  
prava preko Hrvatskog zavoda za mirovinsko izvaninstitucionalne naravi dobivaju sve značajniju 
osiguranje. ulogu, iako još uvijek nije moguće govoriti o 

potpunom obuhvatu svih osoba s invaliditetom koje 
imaju ovakve potrebe, za što će biti nužno osigurati 

1. OBITELJ I ŽIVOT U ZAJEDNICI veću razinu informiranosti, te pružanja brzih i 
dostupnih informacija o ostvarivanju pojedinih prava

Ocjena stanja iz sustava socijalne skrbi. Potrebno je dodatno 
Obitelj je najviša društvena vrijednost i razvijati mrežu mobilnih stručnih službi podrške u 

najznačajnija zajednica za svaku osobu, a za razvoj i sredini u kojoj osoba s invaliditetom živi, a koje bi 
uspješnu integraciju osobe s invaliditetom uloga trebale svakoj osobi pružiti podršku u onoj mjeri koja 
obitelji je presudna. To više Država treba poticati će joj osigurati ostanak i uspješno aktivno 
razvoj i osigurati dostupnu i sigurnu mrežu usluga i sudjelovanje u lokalnoj zajednici, bolju kvalitetu 
servisa u obiteljskom okruženju. života, ali i pravo na vlastito određenje i izbor.

U politici prema osobama s invaliditetom U svrhu razvoja kvalitetne skrbi za osobe s 
naglasak se stavlja na aktivan pristup, što znači da invaliditetom izrazito je značajna suradnja s 
treba nastojati da osoba s invaliditetom, uvijek kad je organizacijama civilnog društva, s kojima je 
to moguće, sama kontrolira uvjete vlastita života. Iz uspostavljen uspješni partnerski odnos u realizaciji 
tog je razloga bitno razvijati službe bliske korisnicima definiranih programskih aktivnosti.
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Značajnu potporu uključivanju u zajednicu za postojalo savjetovalište za osobe s 
osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta čini invaliditetom
provođenje projekta osobnog asistenta, kojim se ovoj Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
populaciji pruža mogućnost neovisnijeg planiranja Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s 
života i uključivanja u život zajednice. Projekt udrugama osoba s invaliditetom, Zlatni cekin, Centar 
osobnog asistenta trenutno u našem gradu provode za socijalnu skrb, Zavod za javno zdravstvo, Društvo 
Udruga distrofičara, invalida, cerebralne i dječje psihologa
paralize i ostalih tjelesnih invalida i Društvo multiple Rok: kontinuirano
skleroze Brodsko-posavske županije, a uključeno je 
10 osobnih asistenata Ovakav model pristupa 
osobama s invaliditetom u Slavonskom Brodu 2. Provođenje edukacije stručnjaka i 
trenutno se razvija kroz sljedeće programe podrške djelatnika koji djeluju prema osobama s 
obiteljima i osobama s invaliditetom : invaliditetom

Nositelji: Povjerenstvo, Upravni odjel za društvene 
- Program prevencije institucionalizacije djelatnosti u suradnji s udrugama osoba s 
- Program pomoći u kući invaliditetom, Centar za socijalnu skrb 
- Programi psihosocijalne potpore Rok: kontinuirano
- Dnevni centar za mentalno retardirane osobe

Na ovom se području mjere neposredno 3. Provođenje edukacije roditelja/skrbnika 
odnose na poboljšavanje uvjeta života obitelji osobe s djece s teškoćama u razvoju u dječjim 
invaliditetom, a mjere na području života u zajednici vrtićima i osnovnim školama
nalaze se i u svim drugim područjima Strategije. Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 

Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s 
Mjere i aktivnosti udrugama osoba s invaliditetom, Dječji vrtići, 

osnovne škole, Centar za socijalnu skrb
1. Pokretanje rada savjetovališta za osobe s Rok: kontinuirano

invaliditetom

Aktivnosti: 4. Promoviranje obiteljskih vrijednosti i 
- organizaci ja  edukaci je  s  područja  značenja obiteljskog odgoja za razvoj 

reprodukcije i planiranja obitelji , te odgoja za djece s teškoćama
partnerske i roditeljske uloge za mlade osobe Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
s invaliditetom Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s 

- organizacija predavanja, komunikacijskih udrugama osoba s invaliditetom, Centar za socijalnu 
vježbi, radionica i sl. u cilju jačanja skrb, Dječji vrtići, osnovne škole, vjerske zajednice
psihosocijalne stabilnosti obitelji osoba s Rok: kontinuirano
invaliditetom

- organizacija savjetovališnog rada s obiteljima 
nakon neposrednog suočavanja s dijagnozom 5. Pojačati rad Službe za pomoć u kući
djeteta s teškoćama u razvoju u cilju Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
pravodobnog poduzimanja odgovarajućih Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa 
aktivnosti Službom za pomoć u kući 

- organizacija predavanja, komunikacijskih Rok: 2008.
vježbi, radionica i sl. za voditelje i članova 
udruga osoba s invaliditetom u cilju 6. Ukinuti ili smanjiti cenzus za ostvarivanje 
postizanja što bolje psihosocijalne stabilnosti prava na pomoć u kući za osobe s 
i osnaživanja za stjecanje sposobnosti invaliditetom
samozagovaranja Nositelji: Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće

- osnivanje obiteljskog centra unutar kojega bi Rok: 2008.
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7. Organizirati poludnevni i dnevni smještaj U Dječjem vrtiću “Cekin” provodi se 
odraslih osoba s invaliditetom uz obveznu predškolski program prema načelima Montessori 
radnu terapiju pedagogije. Trenutno predškolski program polazi 96 

Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, djece od kojih je 36 djece s teškoćama u razvoju. 
Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji sa Poseban značaj Dječjeg vrtića Cekin očituje se upravo
Službom za pomoć u kući i udrugama u poticanju procesa integracije djece s teškoćama u 
Rok: 2008. razvoju sa «zdravom» djecom.

Isto tako za vrijeme boravka u predškolskom 
2. ODGOJ I OBRAZOVANJE programu djeci s teškoćama u razvoju omogućuje se 

rehabilitacijski tretman.
Ocjena stanja

Prema Zakonu o osnovnom školstvu 
Obrazovanje je temeljni uvjet društvene (Narodne novine 59/90, 26/93, 27/93, 29/94, 7/96, 

uključenosti i neovisnosti osoba s invaliditetom. 59/01,  114/01,  i  76/05)  i  Pravi ln iku  o  
Većina međunarodnih dokumenata ističe kvalitetno osnovnoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s 
obrazovanje kao jedno od prioritetnih područja za teškoćama u razvoju (Narodne novine 23/91) u 
djecu i mlade, a također i za odrasle osobe s teškoćama redovnim osnovnim školama Slavonskog Broda 
u razvoju. školuju se: učenici s lakšim teškoćama u razvoju, 

učenici sa senzoričkim i motoričkim oštećenjima, 
Stvaranje mogućnosti za sudjelovanje osoba s učenici na stupnju lake mentalne retardacije.

invaliditetom u redovnom obrazovanju nije važno 
samo za djecu i mlade s teškoćama u razvoju, Učenici s većim teškoćama u razvoju školuju 
upoznavanje i život s različitostima bogatstvo je za se prema posebnim planovima i programima u OŠ 
svaku osobu. «Milan Amruš». Školu pohađaju učenici: na stupnju 

lake mentalne retardacije s utjecajnim teškoćama; s 
Temeljni je cilj za učenike s posebnim oštećenjem vida/sluha/tjelesnom invalidnošću/ 

odgojno-obrazovnim potrebama odgojnoobrazovni organski uvjetovanim poremećajima u ponašanju i 
sustav učiniti dostupnim i prohodnim kako bi se utjecajnim poteškoćama; učenici na stupnju umjerene 
osigurala načela - Škola za sve i cjeloživotno i teže mentalne retardacije i učenici s autizmom.
obrazovanje. Obrazovanje je sveobuhvatno i odnosi 
se na sva životna razdoblja. U 9 osnovnih škola na području  grada 

nastavu po modelu potpune i djelomične integracije 
Ustanove  redovnog obrazovanja  i  prati 141 učenik s teškoćama u razvoju.

specijaliziranih programa treba poticati na pružanje 
potpore osobama s invaliditetom. Sukladno članku 22. Zakona o srednjem 

školstvu (Narodne novine 19/92, 26/93, 27/93, 50/95, 
Sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i 59/01, 114/01, i  81/05) te Pravilniku o 

naobrazbi prema smjernicama Programskog srednjoškolskom obrazovanju učenika s teškoćama i 
usmjerenja i Specifičnim elementima standarda u većim teškoćama u razvoju (Narodne novine 86/92), 
Dječjem vrtiću «Ivana Brlić Mažuranić» uz redovni učenici se potpuno ili djelomično integriraju u 
program ostvaruje se i program za djecu s teškoćama u redovne srednje škole, odnosno, učenici s većim 
razvoju. Djeca s teškoćama u razvoju uključuju se u teškoćama u razvoju školuju se u posebnim 
predškolski program, a nakon provedene ustanovama prosvjete, zdravstva, socijalne skrbi i 
defektološko-psihološke opservacije određuje se pravosuđa. Učenici s većim teškoćama, umjerenom ili 
dužina boravka u dječjem vrtiću i oblik rada. U težom mentalnom retardacijom i učenici s autizmom 
2007/08.godini predškolskim programom je ne obrazuju se već se osposobljavaju do 21. godine 
obuhvaćeno 7 djece s teškoćama u razvoju. života. 
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Mjere i aktivnosti Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ured državne 

1. Osiguravanje besplatne dostupnosti uprave u Brodsko posavskoj županiji Služba za 
školskih prostora, sadržaja i stručne pomoći djeci i društvene djelatnosti, dječji vrtići, osnovne škole
mladima s teškoćama u razvoju za izvannastavne i Rok: 2008. i dalje
sportske aktivnosti. Prostori vrtića i osnovnih 
škola trebaju se koristiti izvan nastave za slobodne 
aktivnosti za djecu i mlade s teškoćama u razvoju. 6. Postupno povećavanje potrebnih stručnih 

suradnika u dječjim vrtićima i osnovnim i 
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, srednjim školama
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Dječji vrtići, Nositelj: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj 
Zajednica športskih udruga  grada županiji Služba za društvene djelatnosti, škole
Rok: kontinuirano Rok: kontinuirano

2. Upoznavanje  odgojno-obrazovnih 7. Nabavka dodatne specijalne i didaktičke 
ustanova s programskim djelovanjem svih udruga opreme i posebnih didaktičkih sredstava za sve 
osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u korist odgojno-obrazovne ustanove, te informatičke 
osoba s invaliditetom sa ciljem uspostavljanja opreme i elemenata informatičke podrške za gluhu 
međusobne suradnje i slijepu djecu i mlade
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, Nositelji: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ured državne županiji Služba za društvene djelatnosti, Upravni 
uprave u Brodsko posavskoj županiji Služba za odjel za društvene djelatnosti, Povjerenstvo za osobe s
društvene djelatnosti, udruge osoba s invaliditetom invaliditetom, udruge osoba s invaliditetom 
Rok: 2008. Rok: 2008. i dalje

3. Održavanje tribina i ciljanih susreta 8. Os iguravanje  s t ručne  pomoć i  u  
predstavnika udruga s učenicima vrtića i škola provođenju produženoga stručnog postupka 
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, nakon nastave za učenike s teškoćama u razvoju u 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Ured državne redovnim razrednim odjelima
uprave u Brodsko posavskoj županiji Služba za Nositelji: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj 
društvene djelatnosti, Povjerenstvo, udruge osoba s županiji Služba za društvene djelatnosti, Upravni 
invaliditetom odjel za društvene djelatnosti,
Rok: kontinuirano Rok: 2008. i dalje

4. Snimanje radi utvrđivanja stvarnog stanja 9. Uvođenje asistenta i tumača za znakovni 
u vezi s nezavršavanjem srednjoškolskog jezik u nastavi djeci s teškoćama u razvoju
obrazovanja Nositelji: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj 
Nositelji: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj županiji Služba za društvene djelatnosti, Upravni 
županiji Služba za društvene djelatnosti Povjerenstvo odjel za društvene djelatnosti, Udruga gluhih i 
za osobe s invaliditetom, Upravni odjel za društvene nagluhih
djelatnosti Rok: 2008.
Rok: 2008.

10.  Stipendiranje učenika i studenata s 
invaliditetom 

5. Osiguravanje stalne edukacije odgojno Aktivnosti:
obrazovnih djelatnika u vrtićima i osnovnim - izrada kriterija za dodjelu stipendija 
školama o teškoćama u razvoju - priprema prijedloga odluke
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Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, 16. Proširiti izbor programa za pomoćna 
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom zanimanja u srednjim školama
Rok: 2008. Nositelj: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj 

županiji Služba za društvene djelatnosti, srednje 
škole, Zavod za zapošljavanje.

11. Osiguravanje besplatnih udžbenika na 
Brailleovom pismu ili zvučnom zapisu za slijepu 3. ZDRAVSTVENA ZAŠTITA
djecu
Nositelj: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj Ocjena stanja
županiji Služba za društvene djelatnosti, Udruga Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju 
slijepih (Narodne novine 85/06, 105/06 i 118/06) propisuje da 
Rok: kontinuirano je zdravstveno osiguranje u Republici Hrvatskoj 

obvezno i dobrovoljno.

12. Osiguravanje odgovarajućih udžbenika, Obveznim zdravstvenim osiguranjem 
vježbenica i radnih listića za učenike s teškoćama u osiguravaju se svim osiguranim osobama prava i 
razvoju (sažeti i prilagođeni tekstovi po obveze iz obveznoga zdravstvenog osiguranja na 
predmetima i razredima) načelima uzajamnosti i solidarnosti, a provodi ga 
Nositelji: Stručni suradnici u školama, Ured državne Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje.
uprave u Brodsko posavskoj županiji Služba za 
društvene djelatnosti U okviru obveznog zdravstvenog osiguranja 
Rok: kontinuirano osigurava se pravo na zdravstvenu zaštitu i prava na 

novčane naknade.

13. Snimiti postojeće stanje u dječjim U Planu i programu mjera iz obveznoga 
vrtićima, osnovnim i srednjim školama s obzirom zdravstvenog osiguranja (Narodne novine 126/06), 
na postojanje stručnih timova za rad s učenicima s planirane su i neke mjere za osobe s invaliditetom kao 
teškoćama u razvoju zdravstveno osobito osjetljivu skupinu. Utvrđeni su 
Nositelj:, Upravni odjel za društvene djelatnosti, prijedlozi za prevenciju oštećenja zdravlja koja 
Rok: 2008. dovode do invaliditeta i prijedlozi za poboljšavanje 

kvalitete zdravstvene zaštite osoba s invaliditetom.

14. Sačiniti snimak postojećeg stanja u Ciljevi:
dječjim vrtićima, osnovnim i srednjim školama s - osigurat i  jednak pris tup uslugama 
obzirom na pristupačnost zdravstvene zaštite osobama s invaliditetom 
Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, bez obzira na spol, dob, podrijetlo ili stupanj 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel invaliditeta;
za graditeljstvo i prostorno uređenje - osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, 
Rok: 2008. dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, 
15. Pratiti realizaciju uključivanja učenika u osigurati jednak pristup raspoloživim 
odgojno obrazovne programe temeljem mišljenja specijaliziranim uslugama;
Komisije za utvrđivanje psihofizičkog stanja djece - osobama s invaliditetom, bez obzira na spol, 
prije upisa u osnovnu školu i tijekom školovanja dob, podrijetlo ili stupanj invaliditeta, 
Nositelj: Ured državne uprave u Brodsko posavskoj osigurati potpunu uključenost u donošenje 
županiji Služba za društvene djelatnosti, Povjerenstvo odluka o planu za njihovu osobnu 
za osobe s invaliditetom, Upravni odjel za društvene zdravstvenu skrb;
djelatnosti - osigurati da potrebe osoba s invaliditetom 
Rok: kontinuirano budu uključene u informativni materijal 

zdravstvenog obrazovanja i kampanje javnog 
zdravstva;
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- osigurati pristupačnost zdravstvenim 3. Poticanje razvoja zdravstvenog turizma
ustanovama i kapacitete za sve osobe s Aktivnosti:
invaliditetom na način razumljiv osobama s U provođenju svih mjera i aktivnosti u cilju 
različitim vrstama oštećenja; razvoja zdravstvenog turizma potrebna je stalna 

- osigurati poštivanje specifičnosti s aspekta suradnja s Turističkom zajednicom grada i drugima.
spolova u zdravstvenoj zaštiti osoba s Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
invaliditetom; Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, udruge osoba s 

- osigurati jednak pristup zdravstvenim invaliditetom, Turistička zajednica grada
uslugama žena s invaliditetom, uključujući Rok: kontinuirano
posebice pretporođajno, ginekološko 
savjetovanje i liječenje, te savjetovanje o 
planiranju obitelji; 4. Stomatološka zaštita osoba s invaliditetom

- osobama s invaliditetom omogućiti pristup Aktivnosti:
informacijama o pravima i mogućnostima - utvrđivanje stomatološkog statusa osoba s 
njihova ostvarivanja na jeziku razumljivom invaliditetom
osobama s različitim vrstama oštećenja; - planiranje aktivnosti za pojedine grupacije 

- osigurati provođenje rane dijagnostike u cilju osoba s invaliditetom i individualnih 
otkrivanja i  pravodobnog li ječenja aktivnosti
invaliditeta. - stvaranje materijalnih, kadrovskih i drugih 

Mjere i aktivnosti u v j e t a  z a  p r o v o đ e n j e  s l o ž e n i j i h  
stomatoloških postupaka

- provođenje različitih vrsta edukacije o 
1. Prilagodba zdravstvenih ustanova preveniranju i zaštiti bolesti zuba

Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Aktivnosti: Povjerenstvo, udruge osoba s invaliditetom, Udruga 
- prilagodba objekata za pristup i korištenje za prevenciju karijesa i zaštitu oralnog zdravlja

osobama s invaliditetom Rok: kontinuirano
- nabava nužnih pomagala i posrednika u 

komunikaciji za osobe s invaliditetom u 
zdravstvenim ustanovama (dizalice, 5. Zdravstvena zaštita djece s teškoćama u 
prilagođeni WC, mamografski aparat, tumač razvoju
za gluhe osobe, staze vođenja, induktivna Aktivnosti:
petlja, telefon za nagluhe) - osiguravati prostorne i druge kapacitete koji 

Nositelji: Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, djeci s najtežim oblicima invaliditeta ili u 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Opća bolnica, specifičnim situacijama omogućuju boravak 
Dom zdravlja, Povjerenstvo i udruge osoba s roditelja/ skrbnika u bolnici
invaliditetom i drugi - unapređivati uvjete za provođenje odgojno-
Rok: do 2010. obrazovnih aktivnosti u zdravstvenim 

ustanovama u okviru projekta "Za osmijeh 
djeteta u bolnici"

2. P o t i c a n j e  s v i h  o b l i k a  a k t i v n o g  - osiguravati prostorne, stručne i druge uvjete 
sudjelovanja osoba s invaliditetom u kreiranju, za provođenje ranoga dijagnostičkog 
provođenju i praćenju zdravstvenih preventivnih postupka i ranih intervencija za djecu s 
programa višestrukim oštećenjima, autističnim 
Nositelji: Upravni odjel za društvene djelatnosti, poremećajem i drugim oštećenjima
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, udruge osoba s - osiguravati materijalnu i stručnu potporu za 
invaliditetom i drugi provođenje postupaka fizikalne i druge 
Rok: kontinuirano potrebne terapije u skladu sa standardima 

koje osiguravaju zakoni i drugi propisi
- osiguravati psihosocijalnu potporu i 
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informacijsku podršku roditeljima koji se komunikacije s osobama s invaliditetom (npr. tečaj 
suočavaju s dijagnozom svoga djeteta znakovnog jezika)
sudjelovanje u pripremi uvođenja registra Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
neurorizične djece Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge osoba s 

- izrada Registra invaliditetom
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, Rok: kontinuirano
Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge, 
zdravstvene ustanove u suradnji sa Zavodom za javno 
zdravstvo, Poliklinika «Zlatni cekin» 4. SOCIJALNA ZAŠTITA
Rok: 2008. i dalje Uvod i ocjena stanja

Socijalna zaštita uključuje naknade socijalnog 
osiguranja i socijalne pomoći, te socijalne usluge. 

6. Zdravstvena zaštita žena s invaliditetom Uglavnom obuhvaća sve mjere kojima je cilj zaštita 
Aktivnosti: ranjivih skupina.
- osiguravanje većeg broja prilagođenih U mnogim situacijama osobe s invaliditetom 

ginekoloških ambulanti s odgovarajućim ne mogu ostvariti odgovarajuću dobrobit od sustava 
savjetovanjem i liječenjem socijalne zaštite, dijelom zbog nedostatka takvih 

- o r g a n i z i r a n j e  r e d o v n i h  usluga, a dijelom zbog njihove nepristupačnosti.
godišnjih/dvogodišnjih mamografskih 
pregleda za žene s invaliditetom Ciljevi:

- organizacija redovnih edukacija o zdravlju - Omogućiti osobama s invaliditetom jednak 
žena, reprodukcijskom i spolnom zdravlju, pristup socijalnoj zaštiti 
planiranju obitelji i drugim specifičnim - osigurati da se raspoloživost socijalnih usluga 
područjima, osobito onim namijenjenim i potpore temelji na razumnoj,
mladim djevojkama i ženama s invaliditetom - multidisciplinarnoj procjeni potreba 

Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, određene osobe, te da se periodično 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvene preispituje svrhovitost provođenja;
ustanove, u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo - osigurati da opće socijalne usluge poštuju 
udrugama osoba s invaliditetom. specifične potrebe osoba s invaliditetom i 
Rok: do 2010. njihovih obitelji;

- os igura t i  t ra jnu  in te rd isc ip l inarnu  
usklađenost službi državnih, gradskih i 

7. Zdravstvena zaštita osoba kojima je privatnih davatelja socijalnih usluga u mjeri 
potreban visok stupanj zdravstvene potpore koja odgovara potrebama osoba s  
Aktivnosti: invaliditetom;
- osiguravanje materijalne i stručne potpore za - osigurati djelotvoran pristup pravdi osobama 

njegu u kući i druge potrebne terapije iznad s invaliditetom na ravnopravnim temeljima s 
standarda koji osiguravaju zakoni i drugi drugim osobama;
propisi - štititi i promicati uživanje ljudskih prava i 

- proširenje postojećeg standarda fizikalne temeljnih sloboda osoba s invaliditetom na
terapije i rehabilitacije - ravnopravnim temeljima s drugim osobama.

Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
Upravni odjel za društvene djelatnosti u suradnji s Osobe s invaliditetom u najvećoj su mjeri 
Ustanovom za zdravstvenu njegu u kući i ovisne o sustavu socijalne skrbi.
zdravstvenim ustanovama, udrugama i dr.
Rok: do 2010. Djelatnost socijalne skrbi u nadležnosti je 

Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi i dijelom 
Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske 

8. Edukacija liječnika opće i obiteljske solidarnosti.
medicine sa ciljem boljeg razumijevanja i bolje 
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Među korisnicima socijalne skrbi značajno 3. Provođenja rekreativno-terapeutskih 
mjesto pripada osobama s invaliditetom. programa ljetovanja za djecu i odrasle s 

invaliditetom
U Slavonskom Brodu djeluje Centar za Nositelji: .Povjerenstvo, Upravni odjel za društvene 

socijalnu skrb pri kojem postoji odjel za zaštitu osoba djelatnosti, Centar za socijalnu skrb, udruge osoba s 
s invaliditetom. invaliditetom

Rok: kontinuirano
S obzirom na to da ne postoje ustanove za 

smještaj osoba s invaliditetom po osnovi invalidnosti, 
one se smještavaju u okviru postojećih kapaciteta 5. MOBILNOST, PRISTUPAČNOST I 
Doma za starije i nemoćne i privatnih domova za STANOVANJE
starije i nemoćne osobe i u udomiteljskim obiteljima.

Ocjena stanja
Grad Slavonski Brod je uveo dodatne vrste Mobilnost, pristupačnost, stanovanje i 

pomoći za osobe s invaliditetom. Ističemo prijevoz osnovni su preduvjeti za uključivanje osoba s 
dostavljanje hrane i pomoć u kući bolesnim i invaliditetom u aktivnosti svakodnevnog življenja. Na 
invalidnim osobama, te besplatnu prehranu za učenike području pristupačnosti značajna je i edukacija 
osnovnih škola s teškoćama u razvoju. stručnih kadrova i samih osoba s invaliditetom.

Ciljevi:
Mjere i aktivnosti - pratiti primjenu Zakona o gradnji i Pravilnika 

o osiguranju pristupačnosti građevina 
1. Kontinuirano praćenje socijalnog i osobama s invaliditetom i smanjenom 
materijalnog statusa osoba s invaliditetom- pokretljivosti;
korisnika prava iz sustava socijalne skrbi - nastaviti uvođenje prilagođenih prometala;
Aktivnosti: - usuglasiti iskaznicu za parkiranje i osigurati 
- izrada anketnog upitnika o socijalnom statusu dovoljan broj pristupačnih mjesta za osobe s 

osoba s invaliditetom invaliditetom;
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, - učiniti pristupačnim kulturne, sportske, 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Centar za rekreacijske sadržaje;
socijalnu skrb, udruge osoba s invaliditetom - promicati dostupnost u građevinama, na 
Rok: 2008. javnim površinama i sredstvima prijevoza za 

gluhe i slijepe osobe sustavom informiranja;
- osigurat i  osobama s  inval idi te tom 

2. Osiguravanje postojećih, iniciranje i pristupačnost javnim građevinama, javnim 
utvrđivanje novih prava i usluga za osobe s površinama i prijevoznim sredstvima;
invaliditetom - promicati osobne mobilnosti kao preduvjet 
Aktivnosti: opće mobilnosti;
- osiguravanje postojećih materijalnih pomoći - razvijati pakete pristupačnih usluga u 

i iniciranje novih sukladno utvrđenim prometu;
potrebama - potaknuti izmjenu Pravilnika o najmu 

- osiguravanje postojećih i organizacija stanova;
dodatnih servisa i usluga - osigurati informiranost osoba s invaliditetom 

Nositelji: .Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, o nazivlju ulica i trgova.
Upravni odjel za društvene djelatnosti, Centar za 
socijalnu skrb, udruge osoba s invaliditetom
Rok: do 2010.
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Mjere i aktivnosti - postavljanje taktilnih površina (linije vodilje i 
polja upozorenja), sukladno planu prioriteta 

1. O s i g u r a v a n j e  p r i s t u p a  j a v n i m  udruga osoba s invaliditetom
građevinama i javnim površinama za osobe s - kontinuirano spuštanje rubnjaka tijekom 
invaliditetom rekonstrukcije i gradnje prometnica
- spustiti sve rubnjake u gradu - adekvatno označiti postojeća parkirališna 
- osigurati pristupačnost svim objektima koji mjesta

se nalaze u vlasništvu grada - urediti nova parkirališna mjesta
- utjecati da se u javnim objektima Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 

(ugostiteljski, trgovački, banke) osigura Upravni odjel za komunalni sustav, udruge osoba s 
pristupačnost za osobe s invaliditetom invaliditetom

Nositelji: Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, Rok: do 2010.
Upravni odjel za komunalni sustav, Upravni odjel za 
društvene djelatnosti, Povjerenstvo za osobe s 
invaliditetom, udruge osoba s invaliditetom 5. Osiguravanje besplatnog parkiranja za 
Rok: do 2010. osobe s invaliditetom

Nositelji: Upravni odjel za komunalni sustav, Brod 
parking

2. Opremanje zdravstvenih i socijalnih Rok: kontinuirano
ustanova potrebnim funkcionalnim pomagalima 
za djecu s teškoćama u razvoju i osobe s 
invaliditetom 6. Rješavanje stambenih pitanja osoba s 
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, invaliditetom
Upravni odjel za društvene djelatnosti, zdravstvene i Aktivnosti:
socijalne ustanove, udruge - inicirati i sudjelovanje u izradi prijedloga 
Rok: prema potrebi, kontinuirano izmjena Pravilnika o najmu stanova

- - iniciranje i izrada prijedloga kriterija za 
korištenje različitih oblika najma za osobe s 

3. Osiguravanje pristupačnog prijevoza za invaliditetom
osobe s invaliditetom - iniciranje izrade kriterija za osiguravanje 
- nabavka niskopodnih autobusa pristupa stambenoj jedinici
- uređenje stajališta za autobuse sukladno - osigurati pomoć osobama s invaliditetom 

propisima prilikom prilagodbe stambenog prostora 
- invalidnim osobama s 80% i više invalidnosti (zamjena stana, dogradnja, adaptacija, 

omogućiti besplatan prijevoz izg radn ja  uz  pov laš t eno  p laćan je  
- osigurati financiranje prijevoza prilagođenim komunalnog doprinosa)

kombijem Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
Nositelji: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, Upravni odjel za gospodarstvo, Služba za 
Upravni odjel za komunalni sustav, Upravni odjel za graditeljstvo i prostorno uređenje, Upravni odjel za 
društvene djelatnosti, udruge društvene djelatnosti, udruge
Rok: do 2010. Rok: kontinuirano

4. Osiguravanje pristupačnosti područja 6. Z A P O Š L J A V A N J E ,  R A D  I  
značajnih za neovisno kretanje i komunikaciju PROFESIONALNA REHABILITACIJA
osoba s invaliditetom
- kon t inu i rano  ugrađ ivan je  zvučn ih  Uvod i ocjena stanja

signalizatora na novim raskrižjima te na Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje 
postojećim, sukladno planu prioriteta udruga ključni su elementi društvene uključenosti i 
osoba s invaliditetom ekonomske neovisnosti svih građana radne dobi. Za 
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osobe s invaliditetom zapošljavanje je temeljni uvjet invaliditetom u gradskim upravnim tijelima, 
integracije u redovne životne uvjete, a u usporedbi s ustanovama, trgovačkim društvima u 
osobama bez invaliditeta, zapošljavanje i stope vlasništvu  grada,
aktivnosti osoba s invaliditetom vrlo su niske. - obvezati ustanove i trgovačka društva u 
Profesionalna rehabilitacija, sa svim svojim fazama, vlasništvu grada na raspisivanje natječaja za 
važna je pomoć u prepoznavanju i aktualizaciji zapošljavanje
poslova koji najbolje odgovaraju pojedinoj osobi s Nositelji: Gradsko poglavarstvo i Gradsko vijeće
invaliditetom. Profesionalna rehabilitacija uvjet je Rok: kontinuirano
koji osobi s invaliditetom stvara temelj za brže i lakše 
zapošljavanje.

2. Os iguravanje  s t ručne  pomoć i  u  
Iako je pravo na rad jedno od temeljnih zapošljavanju osoba s invaliditetom

ljudskih prava, mnogima je ulazak u svijet rada danas Nositelji: Zavod za zapošljavanje
nedostupan. Osobe s invaliditetom kao posebna Rok: kontinuirano
skupina nezaposlenih zasigurno je i najugroženija 
kategorija u evidenciji Zavoda za zapošljavanje.

3. Sustavno osposobljavanje osoba s 
Ciljevi: invaliditetom u cilju pripreme za potrebe tržišta 
- p r o m i c a t i  z a p o š l j a v a n j e  o s o b a  s  rada

invaliditetom na otvorenom tržištu rada kako Aktivnosti:
bi se osobama s invaliditetom osigurale - organizacija različitih obrazovnih programa 
jednake mogućnosti; (tečajevi, radionice, tribine, okrugli stolovi) u 

- postići zaštitu prava i dostojanstva osoba s cilju osnaživanja osoba s invaliditetom i 
invaliditetom; pripremanja za zahtjeve i potrebe tržišta rada, 

- omogućiti sudjelovanje osoba s invaliditetom a u skladu s načelom cjeloživotnog 
u  p ro fe s iona lnom p roc j en j i van ju ,  obrazovanja
usmjeravanju, naobrazbi i uslugama - poticanje samozapošljavanja osoba s 
vezanima uz zapošljavanje; invaliditetom organiziranjem i pomaganjem 

- postići priznavanje postojećih i potencijalnih u organizaciji obrazovnih programa za 
mogućnosti i doprinosa osoba s invaliditetom stjecanje poduzetničkih vještina
općem blagostanju društvene zajednice i Nositelji: Zavod za zapošljavanje, Povjerenstvo za 
njenom obogaćivanju različitostima; osobe s invaliditetom

- senzibilizirati i poticati poslodavce da Rok: kontinuirano
zapošljavaju osobe s invaliditetom;

- postići veći osjećaj pripadnosti zajednici;
- postići veće uključivanje u zapošljavanje 4. Sustavno senzibiliziranje poslodavaca za 

žena s invaliditetom i osoba kojima je zapošljavanje osoba s invaliditetom
potrebna povećana pomoć i skrb zajednice; Nositelji: Zavod za zapošljavanje, Povjerenstvo za 

- poboljšavati kvalitetu života osoba s osobe s invaliditetom
invaliditetom, njihovu socijalnu integraciju i Rok: kontinuirano
unapređ iva t i  sud je lovanje  u  sv im 
segmentima društvenog života uz jednake 
mogućnosti. 7. SUDJELOVANJE U POLITIČKOM I 

Mjere i aktivnosti JAVNOM ŽIVOTU, KULTURI,
RAZONODI I SPORTU I REKREACIJI

1. Realizacija mjera i aktivnosti u skladu sa Ocjena stanja
Zakonom Opredjeljenje za socijalni model djelovanja 
Aktivnosti: prema osobama s invaliditetom, utemeljen na 
- os iguran je  zapoš l j avan ja  osoba  s  promociji i zaštiti ljudskih prava, odnosi se na sva 
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l judska prava: od građanskih, političkih, 4. Gradnja mreže dječjih igrališta i 
gospodarskih, socijalnih i kulturnih do globalnih. prilagođavanje postojećih za djecu s teškoćama u 

razvoju
Sudjelovanje svih građana u javnom životu i Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 

demokratskim procesima temeljno je obilježje Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, Upravni 
razvijene demokracije, stoga je nužno da osobe s odjel za društvene djelatnosti, Upravni odjel za zaštitu 
invaliditetom mogu koristiti svoje pravo glasa i okoliša
sudjelovati u takvim aktivnostima. Društvo ima Rok: kontinuirano
obvezu stvarati poticajno okruženje za osobe s 
invaliditetom i omogućiti im sudjelovanje u politici i 5. Stručna i financijska potpora projektima 
javnom životu na lokalnoj, nacionalnoj i udruga osoba s invaliditetom i udruga koje rade u 
međunarodnoj razini. korist osoba s invaliditetom s područja sporta, 

kulture, medijskog i javnog priopćavanja
Od osobitog su značaja sportske i rekreativne Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 

aktivnosti koje se provode sa ciljem poticanja i Upravni odjel za društvene djelatnosti, Športski savez 
promicanja sporta, osobito kod djece s teškoćama u invalida, udruge i ustanove iz područja kulture, mediji
razvoju. Na području grada Slavonskog Broda vrlo Rok: kontinuirano
uspješno već niz godina djeluje Sportski savez 
invalida koji je nositelj svih aktivnosti vezanih uz 6. Edukacija i integracija
sport i rekreaciju osoba s invaliditetom. Aktivnosti:

- edukacija voditelja udruga
- pomoć u izradi priručnika i promidžbenog 

Mjere i aktivnosti materijala navedenih aktivnosti
1. Prilagodba glasačkih mjesta za potrebe Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
osoba s invaliditetom i omogućavanje glasovanja Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge osoba s 
uz pomoć druge osobe koju ovlasti osoba s invaliditetom, udruge iz područja športa i kulture
invaliditetom Rok: do 2010.
Nositelj: Gradske službe, Mjesni odbori, udruge
Rok: kontinuirano

7. Organizirati športska natjecanja za osobe 
s invaliditetom

2. Prilagodba građevina, prostora i sadržaja Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
kulture, zabave, sporta i rekreacije Sportski savez invalida, Zajednica sportskih udruga 
Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, grada
Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, Upravni Rok: kontinuirano
odjel za društvene djelatnosti, gradske ustanove iz 
područja kulture i sporta
Rok: kontinuirano 8. CIVILNO DRUŠTVO

Ocjena stanja
Civilno društvo iznimno je važno za osobe s 

3. Gradnja i nadopuna postojećih prostora i invaliditetom kao prostor za njihovo djelovanje i 
objekata dodatnim sadržajima za obavljanje uključivanje u društveni život, ali i kao značajna 
sportskih i rekreativnih aktivnosti nadopuna aktivnosti državnih institucija.
Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
Služba za graditeljstvo i prostorno uređenje, Upravni Najznačajniji dio civilnog društva su udruge, 
odjel za društvene djelatnosti, Ustanova za a udruge osoba s invaliditetom su zbog dugogodišnje 
gospodarenje športskim objektima tradicije i iskustva pokretači i nositelji razvoja 
Rok: kontinuirano civilnog društva.

U Slavonskom Brodu aktivno djeluje 10 
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udruga osoba s invaliditetom i udruga koje djeluju u klubove: glazbeni, šahovski, kuglački, pikado, aktiv 
korist osoba s invaliditetom. žena druženja slijepih žena, sastaju se 1 tjedno, 

sportske aktivnosti, turniri, natjecanja državna i 
Osobe s invaliditetom preko svojih udruga međunarodna, izlet za članove udruge. Pomoć 

zaista intenzivno rade na poboljšavanju svojih članovima: nabavka ogrjeva, paketi, darovi za djecu 
životnih uvjeta, a vrlo su često jedini prostor njihove za Sv. Nikolu
samoaktualizacije i mogućnosti ostvarivanja 
socijalnih kontakata. Udruga gluhih i nagluhih Brodsko-posavske 

županije
Udruge se istodobno javljaju u dvjema Adresa: Horvatova 2

ulogama, kao korisnici usluga i, istodobno, kao Telefon/faks:035/444-915
pružatelji usluga svojim članovima i drugim Kriterij za upis članova: liječnički nalaz
korisnicima. Broj članova: 135

Djelatnost: Pomoć osobama oštećenog sluha, 
Udruge osoba s invaliditetom zagovaraju rješavanje pravnih, socijalnih i drugih problema.

određene vrednote, prioritete i specifičnosti svoje uže Organizacija druženja, sportskih aktivnosti. Ove 
grupacije ili ukupne populacije s invaliditetom. godine udruga obilježava 50. obljetnicu postojanja.

Potrebe: Upošljavanje tajnika
Zagovaranjem prioriteta u financiranju 

socijalnih programa, udruge osoba s invaliditetom Udruga invalida rada grada Slavonskog Broda
utječu na socijalnu politiku  grada . Adresa: Augusta Šenoe 1
Kratki prikaz udruga koje djeluju na području grada Telefon: 035/410-978
Slavonskog Broda Broj članova 159

Kriterij: Rješenje o invalidnosti, rješenje o tjelesnom 
Udruga distrofičara, invalida cerebralne paralize i oštećenju, rješenje o pravu na tuđu njegu i pomoć
ostalih tjelesnih invalida Slavonski Brod Prostor za rad iznajmljen, sami plaćaju najamninu
Adresa: Naselje Andrije Hebranga 5/15 Djelatnost: Promicanje prava osoba s invaliditetom, 
Telefon: 035/451-809 pomoć u ostvarivanju prava, edukacija članova, 
Faks: 035/454-040 informiranje, druženje članova, sudjelovanje na 
Broj članova: 466 seminarima
Kriterij za upis: oštećenje organa za kretanje Potrebe: Dodjela gradskog prostora za rad udruge
Djelatnost: otkrivanje i evidentiranje članova, kućne 
posjete najtežim članovima, klub roditelja, klub 
mladih, humanitarna djelatnost (prikupljanje i Društvo multiple skleroze Brodsko-posavske 
raspodjela) jednokratne pomoći, društveno zabavne, županije
sportske aktivnosti, obilježavanje blagdana, susreti s Adresa: Trg pobjede 6/II
drugim gradovima, sport: šah, boćanje, pikado, viseća Telefon: 035/411-328
kuglana, natjecanja u zemlji i inozemstvu, ljetovanja, Broj članova: 55
edukacije, terapijsko jahanje, informativno-pravno Kriterij za upis. Oboljeli od multiple skleroze ili 
savjetovalište, prilagođeni prijevoz, glasilo srodne bolesti (liječnički nalaz neurologa)
«Zvjezdica». Projekti: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi, 

MOBIMS
Udruga slijepih Brodsko - posavske županije Koriste gradski prostor Udruga provodi ultrazvučne 
Adresa: Starčevićeva 58 terapije po Seltzeru, masažu, članovi su uključeni u 
tel./faks: 035/448-057 program terapijskog jahanja i rekreaciju za osobe s 
Ukupno članova: 160 invaliditetom, redovita druženja članova, obilazak 
Kriterij za upis: Nalaz oftamologa s potpunim teško oboljelih i nepokretnih članova, sudjelovanje na 
postotkom ostatka vida (5%) simpozijima oboljelih od multiple skleroze
Djelatnost: Pomoć slijepim i slabovidnim osobama u Potrebe: Primjereniji smještaj, upošljavanje jedne 
ostvarivanju njihovih prva, organizacija druženja kroz osobe na pola radnog vremena (administrator)
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Udruga za poticanje zdravog razvoja djece i Udruga civilnih stradalnika Domovinskog rata
mladih Adresa: Šetalište braće Radić 5
Adresa: Kraljice Jelene 26 Telefon: 035/447-091
Telefon: 035/411-390 Članovi : 230
Broj članova: 92 Kriterij za upis: Rješenje o statusu civilnog 
Kriterij za upis: djeca i mladi s teškoćama u razvoju stradalnika Domovinskog rata
Djelatnost: edukacija i rehabilitacija djece i mladeži s Djelatnost:  pomoć u ostvarivanju prava, 
teškoćama u razvoju, edukacija i osposobljavanje psihosocijalna pomoć, druženje članova, skrb o 
njihovih roditelja, uključivanje u širu društvenu starijim članovima iz udruge, organiziranje godišnjeg 
zajednicu, informiranje o zakonskim pravima, susreta obitelji poginulih civila, spomen
senzibilizacija javnosti o potrebama i pravima djece s na poginulu djecu u Domovinskom ratu.
teškoćama u razvoju.
Udruga koristi prostor u Domu za starije i nemoćne, HVIDRA Slavonski Brod
najamninu plaćaju grad i Županija. Adresa: Stjepana Marijanovića 2

Članovi: 493
Kriterij za upis: Hrvatski ratni vojni invalidi iz 

Udruga za pomoć osobama s mentalnom Domovinskog rata
retardacijom i Klub «Regoč» Djelatnost: Pomoć članovima u reguliranju prava, 
Adresa: Mikrorajon 13 pomoć pri zapošljavanju, stambenom zbrinjavanju. 
Broj članova: 400 Organizacija sportskih, rekreativnih, kulturnih 
Kriterij za upis. Osobe s mentalnom retardacijom sadržaja za članove udruge, te suradnja s drugim 
U Klub «Regoč», okupljanje roditelja, staratelja u udrugama.
korist mentalno retardiranih osoba Mjere i aktivnosti
Članovi udruge su mentalno retardirane osobe 12 do 
21 i iznad 21. godine 1. Sustavno jačanje javne svijesti o 
Projekti: Ministarstvo zdravstva i socijalne skrbi problemima i pravima osoba s invaliditetom, te 
Udruga koristi gradski prostor za rad. značenju udruga osoba s invaliditetom za njihovo
Djelatnost udruge je usmjerena na razvoj evidentiranje i rješavanje
socijalizacijskih vještina, društvene igre, sportske Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
aktivnosti, pružanje potpore roditeljima djece s Upravni odjel za društvene
mentalnom retardacijom. Dnevni boravak osoba s djelatnosti, udruge osoba s invaliditetom
mentalnom retardacijom. Radionice – kreativna, Rok: do 2010.
izrada nakita, folklorna, sportska. 
Udruga surađuje s poduzetnicima, ustanovama i 2. Poticanje i razvijanje kulture dijaloga 
institucijama na području grada. između različitih grupacija osoba s invaliditetom

Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
Udruga za promicanje inkluzije Upravni odjel za društvene
Adresa: Željeznička 16 djelatnosti, udruge osoba s invaliditetom
Telefon: 255-052 Rok: kontinuirano.
Članovi 30
Kriterij za upis: odrasle osobe s mentalnom 3. Izgradnja stručnoga, kadrovskog i 
retardacijom starije od 21 godine materijalnog kapaciteta udruga osoba s 
Djelatnost: Prevencija institucionalizacije, dnevni invaliditetom
boravak, program samostalnog stanovanja, kreativne Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, 
radionice, program samozastupanja, tečaj kuhanja, Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge osoba s 
kuglanje, invaliditetom
Potrebe: Adekvatan prostor za radionicu, organizirani Rok: do 2010.
prijevoz članova (svakodnevno odlaze u radionicu).
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4. Potpora udrugama i pojedincima u 7. Provoditi edukaciju voditelja udruga za 
ostvarivanju prava i pomoći osobe s invaliditetom
Nositelj: Povjerenstvo za osobe s invaliditetom, Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Upravni odjel za društvene djelatnosti, udruge osoba s Povjerenstvo za osobe s invaliditetom
invaliditetom Rok: kontinuirano
Rok: kontinuirano

8. Poticati i razvijati suradnju udruga osoba 
5. Osigurati udrugama kvalitetne uvjete za s invaliditetom s ostalim organizacijama civilnog 
rad dodjelom gradskih prostora na korištenje društva
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti, 
Upravni odjel za gospodarstvo Povjerenstvo za osobe s invaliditetom
Rok: 2009. Rok: kontinuirano

6. Sustavno financirati udruge osoba s 9. Osigurati skladišni prostor za ortopedska 
invaliditetom kao udruge od posebnog društvenog pomagala «posudionica rabljenih ortopedskih 
interesa raspisivanjem natječaja pomagala»
Nositelj: Upravni odjel za društvene djelatnosti, Nositelj: Upravni odjel za gospodarstvo, Upravni 
Povjerenstvo za osobe s invaliditetom odjel za društvene djelatnosti,
Rok: kontinuirano Povjerenstvo za osobe s invaliditetom

Rok: 2008.
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Izdaje  Stručna  služba  za  poslove Županijske  skupštine  i  Županijskog  poglavarstva.
Odgovorni  urednik:  Slavica  Bešlić, dipl.iur.,  Slavonski  Brod,  Petra  Krešimira IV  br. 1.

Telefon:  216 - 252
List  izlazi  po  potrebi.

Tisak:  "Posavska  Hrvatska" d.o.o.,  Trg  Josipa  Stadlera  2,  Slavonski  Brod


