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- akti  Vijeća: Markotića,prof.  dužnosti  člana  Skupštine  
Trgovačkog  društva  Komunalac  d.o.o.

37.
II.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Hrvatske"  br.  111/93.,  34/99.,  121/99.,  52/00.  i  Brodsko-posavske  županije".
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  GRADSKO  VIJEĆE
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo Klasa  :  021-03/07-01/66

Urbroj:  2178/01-07-07-1
ODLUKU Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

o  razrješenju  člana  Skupštine     Predsjednik
Trgovačkog  društva  Komunalac  d.o.o. Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

I.

Gradsko  vijeće  razrješuje  Zvonimira  

GRAD
SLAVONSKI  BROD

»SLUŽBENI   VJESNIK« Broj:  11Strana:  768



38. 39.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Na  temelju  članka  37.  Statuta  Ustanove  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  i  članka  35.  
Hrvatske"  br.  111/93.,  34/99.,  121/99.,  52/00.  i  Statuta  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  
Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  2007.  godine,  donijelo
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo RJEŠENJE

ODLUKU o  razrješenju  članova  Upravnog  vijeća  
Ustanove  Dječji  vrtić

o  imenovanju  Skupštine "Ivana  Brlić-Mažuranić"
Trgovačkog  društva  Komunalac d.o.o. koje  imenuje  grad

I. I.

Gradsko  vijeće  kao  Skupštinu  Trgovačkog  Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
društva  Komunalac d.o.o.  imenuje  Mirka  Dusparu, dosadašnje  članove  Upravnog  vijeća  Ustanove  
dr.med.,  koji  će  obavljati  sve  radnje  u  smislu  Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  koje  imenuje  
poslovanja  ovog  Duštva,  sukladno  zakonskim  grad:
odredbama.

1. Marina  Rubila - predsjednik
2. Slavka  Vukoju - član

II. 3. Mirka  Junačka - član
4. Đuru  Vujčića - član

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

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

Brodsko-posavske  županije".
Klasa  :  021-03/07-01/66
Urbroj:  2178/01-07-07-2 GRADSKO  VIJEĆE
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

    Predsjednik Klasa  :  021-03/07-01/67
Gradskog  vijeća Urbroj:  2178/01-07-07-1

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

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

Na  temelju  članka  37.  Statuta  Ustanove  Na  temelju  članka  18.  Statuta  Ustanove  
Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  i  članka  35.  Kazališno-koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić-
Statuta  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Mažuranić"  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
2007.  godine,  donijelo 3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  

donijelo
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  

Ustanove  Dječji  vrtić o  razrješenju  članova  Upravnog  vijeća  
"Ivana  Brlić-Mažuranić" Ustanove  Kazališno-koncertna  dorana

koje  imenuje  grad "Ivana  Brlić-Mažuranić"
koje  imenuje  grad

I.
I.

Za  članove  Upravnog  vijeća  Ustanove  
Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  koje  imenuje  Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
grad  imenuju  se: dosadašnje  članove   Upravnog  vijeća  Ustanove  

Kazališno-koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić-
1. Slavica  Nikšić -  predsjednik Mažuranić"   koje  imenuje  grad:
2. Ivan  Katušić -  član
3. Mario  Rubil -  član 1. Nives  Romanjek -  predsjednik
4. Branka  Mihić -  član 2. Anto  Duvnjak -  član

3. Ilija  Vuković -  član
Članovi  Upravnog  vijeća  su  još: 4. Vanja  Krnić -  član

5. Ankica  Hemen -  imenovana  od 
    općine  Oriovac II.
6. Dubravka  Vlaisavljević -  imenovana  od

odgojitelja  i  stručnih  suradnika Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
7. Josip  Aračić -  imenovan  od donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

roditelja  i  korisnika  usluga Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
II. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  021-03/07-01/68
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Urbroj:  2178/01-07-07-1
Brodsko-posavske  županije". Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

GRADSKO  VIJEĆE     Predsjednik
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
Klasa  :  021-03/07-01/67
Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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42. 43.

Na  temelju  članka  18.  Statuta  Ustanove  Na  temelju  članka  18.  Ustanove  Gradska  
Kazališno-koncertna  dvorana  "Ivana  Brlić- knjižnica  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Mažuranić"  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  donijelo
donijelo

RJEŠENJE
RJEŠENJE

o  razrješenju  članova  Upravnog  vijeća  
o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  Ustanove  Gradska  knjižnica
Ustanove  Kazališno-koncertna  dorana koje  imenuje  grad

"Ivana  Brlić-Mažuranić"
koje  imenuje  grad

I.

I. Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
dosadašnje  članove   Upravnog  vijeća  Ustanove  

Gradsko  vijeće  imenuje  članove  Upravnog  Gradska  knjižnica   koje  imenuje  grad:
vijeća  Ustanove  Kazališno-koncertna  dvorana  
"Ivana  Brlić-Mažuranić"   koje  imenuje  grad: 1. Tomislava  Vlajnića -  predsjednik

2. Petra  Katalinića -  član
1. Nives  Romanjek -  predsjednik 3. Josipa  Opačka -  član
2. Hermina  Podvorac -  član
3. Terezija  Marković -  član
4. Đuro  Vujčić -  član II.

Član  Upravnog  vijeća  je  još: Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
5. Ranko  Šiljeg -  u  ime  Ustanove donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

II. GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Klasa  :  021-03/07-01/69
Brodsko-posavske  županije". Urbroj:  2178/01-07-07-1

Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA     Predsjednik
Gradskog  vijeća

Klasa  :  021-03/07-01/68    Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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44. 45.

Na  temelju  članka  18.  Ustanove  Gradska  Na  temelju  članka  17.  Ustanove  Galerija  
knjižnica  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  umjetnina  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  o  razrješenju  članova  Upravnog  vijeća  
Ustanove  Gradska  knjižnica Ustanove  Galerija  umjetnina  grada  

koje  imenuje  grad Slavonskog  Broda  koje  imenuje  grad

I. I.

Za  članove  Upravnog  vijeća   Ustanove  Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
Gradska  knjižnica   koje  imenuje  grad imenuju  se: dosadašnje  članove  Upravnog  vijeća    Ustanove  

Galerija  umjetnina  grada  Slavonskog  Broda   koje  
1. Tomislav  Vlajnić -  predsjednik imenuje  grad:
2. Goran  Knežević -  član
3. Zlatka  Čičić -  član 1. Zdenka  Bošnjak -  predsjednik

2. Predrag  Goll -  član
Članovi  Upravnog  vijeća  su  još:

4. Ružica  Bobovečki -  u  ime  Ustanove II.
5. Zvonimir  Solina -  u  ime  Ustanove

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

II. Brodsko-posavske  županije".

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

Klasa  :  021-03/07-01/70
GRADSKO  VIJEĆE Urbroj:  2178/01-07-07-1

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

Klasa  :  021-03/07-01/69     Predsjednik
Urbroj:  2178/01-07-07-2 Gradskog  vijeća
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.    Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

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

Na  temelju  članka  17.  Ustanove  Galerija  Na  temelju  članka  18.  Ustanove  za  
umjetnina  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  gospodarenje  športskim  objektima  grada  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Slavonskog  Broda  i  članka  35.  Statuta  grada  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  
donijelo na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  

godine,  donijelo
RJEŠENJE

RJEŠENJE
o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  

Ustanove  Galerija  umjetnina  grada  o  razrješenju  članova  Upravnog  vijeća  
Slavonskog  Broda  koje  imenuje  grad Ustanove  za  gospodarenje  športskim  

objektima  grada  Slavonskog  Broda
  koje  imenuje  grad

I.

Za  članove  Upravnog  vijeća    Ustanove  I.
Galerija  umjetnina  grada  Slavonskog  Broda   koje  
imenuje  grad  imenuju  se: Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  

dosadašnje  članove  Upravnog  vijeća    Ustanove  za  
1. Branka  Nikolić -  predsjednik gospodarenje  športskim  objektima  grada  
2. Predrag  Goll -  član Slavonskog  Broda   koje  imenuje  grad:

Član  Upravnog  vijeća  je  još: 1. Mirka  Dusparu -  predsjednik
2. Vlatka  Žigića -  član

3. Romana  Tekić -  u  ime  Ustanove 3. Ivana  Zirduma -  član
4. Josipa  Grgića -  član
5. Jozu  Mišića -  član

II.

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

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

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
GRADSKO  VIJEĆE

Klasa  :  021-03/07-01/70 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Klasa  :  021-03/07-01/71

Urbroj:  2178/01-07-07-1
    Predsjednik Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
Gradskog  vijeća

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

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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48. 49.

Na  temelju  članka  18.  Ustanove  za  Na  temelju  članka  4.  Odluke  o  osnivanju  
gospodarenje  športskim  objektima  grada  Savjeta  za  sigurnost  prometa  na  cestama  grada  
Slavonskog  Broda  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  Broda   i  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  
na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  
godine,  donijelo godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Upravnog  vijeća  o  razrješenju  članova  Savjeta  za  sigurnost  
Ustanove  za  gospodarenje  športskim  prometa  na  cestama  grada  Slavonskog  Broda  
objektima  grada  Slavonskog  Broda u  ime  grada

  koje  imenuje  grad

I.
I.

Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
Za  članove  Upravnog  vijeća    Ustanove  za  dosadašnje  članove  Savjeta  za  sigurnost  prometa  

gospodarenje  športskim  objektima  grada  na  cestama  grada  Slavonskog  Broda  u  ime  grada  
Slavonskog  Broda   koje  imenuje  grad  imenuju  se: kako  slijedi:

1. Igor  Majdandžić -  predsjednik,  iz 1. Josipa  Bodrožića-Đakića  -  predsjednik
reda  Gradskog  poglavarstva 2. Zdenka  Horvata -  član

2. Josip  Zorić -  član,  iz  reda 3. Vlatka  Žigića -  član
Gradskog  poglavarstva

3. Ivica  Perković -  član,  iz  reda
Gradskog  vijeća II.

4. Vjekoslava  Golob -  član,  iz  reda
Gradskog  vijeća Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  

5. Zdenko  Horvat -  član,  iz  reda donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Gradskog  vijeća Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
II. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  021-03/07-01/72
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Urbroj:  2178/01-07-07-1
Brodsko-posavske  županije". Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

GRADSKO  VIJEĆE     Predsjednik
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
Klasa  :  021-03/07-01/71
Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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50. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".

Na  temelju  članka  4.  Odluke  o  osnivanju  GRADSKO  VIJEĆE
Savjeta  za  sigurnost  prometa  na  cestama  grada  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Slavonskog  Broda  i  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Klasa  :  021-03/07-01/72
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  Urbroj:  2178/01-07-07-2
na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
godine,  donijelo

    Predsjednik
RJEŠENJE Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
o  imenovanju  članova  Savjeta  za  sigurnost  

prometa  na  cestama  grada  Slavonskog  Broda  
u  ime  grada

I. 51.

U  Savjet  za sigurnost  prometa  na  cestama  
grada  Slavonskog  Broda  u  ime  grada  imenuju  se: Na  temelju  članka  10.  Pravilnika  o  načinu  

i  uvjetima  pružanja  potpore  studentima  i  članka  
1. Josip  Bodrožić-Džakić  -  predsjednik  u 35.  Statuta  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  

ime  grada vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  
2. Goran  Rukavina -  član  u  ime  grada Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  
3. Jozo  Šimić -  član  u  ime  grada 8. svibnja  2007.  godine,  donijelo

Članovi  Savjeta  su  još: RJEŠENJE

4. Dražen  Puljko - psiholog - član  u  ime  o  razrješenju  članova  Komisije  za  raspisivanje  
Policijske  uprave natječaja  i  odabir  studenata  slabijeg  

5. Antun  Valić -  član  u  ime materijalnog  statusa
Policijske  uprave

6. Ivica  Ostrun -  član  u  ime  
Policijske  uprave I.

7. Husein  Čamdžić,dipl.ing. - član  u  ime
Brodsko-posavske  županije Gradsko  vijeće  razrješuje  dosadašnje  

8. Antun  Đurek -  član  u  ime članove  Komisije  za  raspisivanje  natječaja  i  
Udruge  invalida odabir  studenata  slabijeg  materijalnog  stanja  kako  

9. Mladen  Borojević,dipl.ing.prom. - član  u slijedi:
ime  Udruga  auto  škola

10. Tomislav  Ninčević -  član  u  ime 1. Ilijana  Vrbat -  predsjednik
Županijske  uprave  za  ceste 2. Matu  Oroza -  član

11. Berislav  Markusi,ing.građ. - član  u  ime 3. Mirnu  Grubanović -  član
Hrvatskih  cesta 4. Sonju  Padovan Janković - član

12. Franjo  Golubić,dipl.ing.-  član  u  ime 5. Dubravku  Marković -  član
Hrvatskog  društva  sudskih  vještaka

13. Nevenka  Meandžija,dr.med. - član  u  ime
Zavoda  za  javno  zdravstvo II.

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

Brodsko-posavske  županije".
Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
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GRADSKO  VIJEĆE GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-03/07-01/73 Klasa  :  021-03/07-01/73
Urbroj:  2178/01-07-07-1 Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik     Predsjednik
Gradskog  vijeća Gradskog  vijeća

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

52. 53.

Na  temelju  članka  10.  Pravilnika  o  načinu  Na  temelju  članka  13.  Odluke  o  javnim  
i  uvjetima  pružanja  potpore  studentima  i  članka  priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  
35.  Statuta  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  Brod  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01.),  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  
Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  
8. svibnja  2007.  godine,  donijelo održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  imenovanju  članova  Komisije  za  o  razrješenju  članova  Odbora  za  dodjelu  
raspisivanje  natječaja  i  odabir  studenata  javnih  priznanja  i  nagrade  

slabijeg  materijalnog  statusa grada  Slavonskog  Broda

I. I.

Gradsko  vijeće  u  Komisiju  za  raspisivanje  Gradsko  vijeće  razrješuje  dosadašnje  
natječaja  i  odabir  studenata  slabijeg  materijalnog  članove  Odbora  za  dodjelu  javnih  priznanja  i  
stanja  imenuje  sljedeće: nagrada  grada  Slavonskog  Broda  kako  slijedi:

1. Ilijana  Vrbat-Pejić -  za   predsjednik 1. Mirka  Dusparu -  za  predsjednika
2. Marina  Dabić -  za  člana 2. Sonju  Padovan-Janković - za  člana
3. Tomislav  Zeba -  za  člana 3. Zvonimira  Markotića -  za  člana
4. Olivera  Maglić -  za  člana 4. Vladimira  Jerkovića -  za  člana
5. Dubravka  Marković -  za  člana 5. Damira  Rajkovića -  za  člana

6. Matu  Artukovića -  za  člana
7. Nives  Romanjek -  za  člana

II. 8. Josipa  Grgića -  za  člana
9. Mirnu  Grubanović -  za  člana

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

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

Klasa  :  021-03/07-01/74 Klasa  :  021-03/07-01/74
Urbroj:  2178/01-07-07-1 Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik     Predsjednik
Gradskog  vijeća Gradskog  vijeća

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

54. 55.

Na  temelju  članka  13.  Odluke  o  javnim  Na  temelju  članka  2.  Odluke  o  osnivanju  
priznanjima  i  nagradama  grada  Slavonskog  Broda  Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  grada  
i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  Brod  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  županije"  br.  posavske  županije"  br.  19/04.)  i  članka  35.  Statuta  
14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  donijelo posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  

na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  
RJEŠENJE godine,  donijelo

o  imenovanju  članova  Odbora  za  dodjelu  RJEŠENJE
javnih  priznanja  i  nagrade  

grada  Slavonskog  Broda o   razrješenju  članova  Povjerenstva  za  
ravnopravnost  spolova  grada  

Slavonskog  Broda
I.

Gradsko  vijeće  u  Odbor  za  dodjelu  javnih  Članak  1.
priznanja  i  nagrada  grada  Slavonskog  Broda  
imenuju  se    sljedeći: Gradsko  vijeće  razrješuje  dosadašnje  

članove  Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  
1. Mirko  Duspara -  za  predsjednika grada  Slavonskog  Broda  kako  slijedi:
2. Vladimir  Jerković -  za  člana
3. Olivera  Maglić -  za  člana 1. Sonju  Padovan-Janković  (iz  reda  
4. Marina  Dabić -  za  člana Gradskog  poglavarstva) - za  predsjednika
5. Goran  Rukavina -  za  člana 2. Ilijanu  Vrbat-Pejić  (iz  reda  Gradskog  
6. Mato  Artuković -  za  člana vijeća)  -  za  člana
7. Nives  Romanjek -  za  člana 3. Mirnu  Grubanović  (iz  reda  Gradskog  
8. Željko  Rački -  za  člana vijeća) -  za  člana
9. Marija  Bogunović -  za  člana 4. Sanju  Pešut  (iz  reda  upravnih,  stručnih  i  

drugih  institucija) -  za  člana
5. Gordanu  Mišković  (iz  reda  nevladinih  

II. udruga  koje s e  bave  pravima  žena) -  za  
člana

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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Članak  2. Članak  2.

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  :  021-03/07-01/75 Klasa  :  021-03/07-01/75
Urbroj:  2178/01-07-07-1 Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik     Predsjednik
Gradskog  vijeća Gradskog  vijeća

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

56. 57.

Na  temelju  članka  2.  Odluke  o  osnivanju  Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Povjerenstva  za  ravnopravnost  spolova  grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  
posavske  županije"  br.  19/04.)  i  članka  35.  Statuta  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  
grada  Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- godine,  donijelo
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  
na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  RJEŠENJE
godine,  donijelo

o   razrješenju  članova  Gradskog  povjerenstva  
RJEŠENJE za  procjenu  šteta  od  elementarnih  nepogoda

o   imenovanju  članova  Povjerenstva  za  
ravnopravnost  spolova  grada  I.

Slavonskog  Broda
Gradsko  vijeće  razrješuje  dosadašnje  

članove  Gradskog  povjerenstva  za  procjenu  šteta  
Članak  1. od  elementarnih  nepogoda  kako  slijedi:

Gradsko  vijeće  u Povjerenstvo  za  1. Sonju  Padovan-Janković  -  za  predsjednika
ravnopravnost  spolova  grada  Slavonskog  Broda  2. Igora  Majdandžića -  za  člana
imenuje  sljedeće: 3. Zdravka  Matasa -  za  člana

4. Snježanu  Štivić -  za  člana
1. Olivera  Maglić -  za  predsjednika 5. Marijana  Markovića -  za  člana
2. Mario  Rubil -  za  člana 6. Miju  Golubičića -  za  člana
3. Mirna  Grubanović -  za  člana
4. Snježana  Pavelić -  za  člana
5. Gordana  Mišković -  za  člana II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije".
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GRADSKO  VIJEĆE Klasa  :  021-03/07-01/76
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Urbroj:  2178/01-07-07-2

Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
Klasa  :  021-03/07-01/76
Urbroj:  2178/01-07-07-1     Predsjednik
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Gradskog  vijeća

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

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

59.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  
58. trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  

Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  

Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  donijelo
godine,  donijelo

ODLUKU
RJEŠENJE

o   razrješenju  članova  Skupštine  Trgovačkog  
o   imenovanju  Gradskog  povjerenstva  za  društva  Toplina  d.o.o.
procjenu  šteta  od  elementarnih  nepogoda

I.
I.

Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
Gradsko  vijeće  za  članove  Gradskog  dosadašnje  članove  Skupštine  Trgovačkog  društva  

povjerenstva  za  procjenu  šteta  od  elementarnih  Toplina  d.o.o.  kako  slijedi:
nepogoda  imenuje   kako  slijedi:

1. Petra  Agatića
1. Krešimir  Tomac -  za  predsjednika 2. Željka  Horvata
2. Vjekoslava  Golob -  za  člana 3. Krešimira  Tomca
3. Zdravko  Matas -  za  člana
4. Snježana  Štivić -  za  člana II.
5. Marijan  Marković -  za  člana
6. Marija  Bogunović -  za  člana Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

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

II.
GRADSKO  VIJEĆE

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  
Brodsko-posavske  županije". Klasa  :  021-03/07-01/78

Urbroj:  2178/01-07-07-1
GRADSKO  VIJEĆE Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
    Predsjednik
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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60. 61.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  
Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo donijelo

ODLUKU ODLUKU

o   imenovanju  članova  Skupštine  Trgovačkog  o   razrješenju  članova  Skupštine  Trgovačkog  
društva  Toplina  d.o.o. društva  "Brod-plin" d.o.o.

I. I.

Gradsko  vijeće  kao  Skupštinu  Trgovačkog  Gradsko  vijeće  razrješuje  dužnosti  
društva  Toplina  d.o.o.  imenuje  sljedeće  čanove: dosadašnje  članove  Skupštine  Trgovačkog  društva  

"Brod-plin" d.o.o.  kako  slijedi:
1. Franjo  Golubić
2. Željko  Horvat 1. Gorana  Pešuta
3. Antun  Pospišil 2. Zvonimira  Tomca

3. Slavka  Tokića

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  :  021-03/07-01/78
Urbroj:  2178/01-07-07-2 Klasa  :  021-03/07-01/80
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Urbroj:  2178/01-07-07-1

Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
    Predsjednik
Gradskog  vijeća     Predsjednik

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

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  
Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo donijelo

ODLUKU ODLUKU

o   imenovanju  članova  Skupštine  Trgovačkog  o   razrješenju  člana  Skupštine  Trgovačkog  
društva  "Brod-plin"  d.o.o. društva  "Vodovod"  d.o.o.

I. I.

Gradsko  vijeće  kao  Skupštinu  Trgovačkog  Gradsko  vijeće  razrješuje  Mirka  
društva  "Brod-plin"   d.o.o.  imenuje  sljedeće  Dusparu,dr.med.,  kao  ovlaštenog  predstavnika  
čanove: grada  Slavonskog  Broda,  dužnosti  člana  Skupštine  

Trgovačkog  društva  "Vodovod" d.o.o.
1. Mirka  Dusparu
2. Sonju  Šimunović
3. Ivana  Zirduma

II.
koji  će  obavljati  sve  radnje  u  smislu  

poslovanja  ovog  Društva,  sukladno  zakonskim  Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
odredbama. donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
II. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Klasa  :  021-03/07-01/81
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Urbroj:  2178/01-07-07-1
Brodsko-posavske  županije". Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

GRADSKO  VIJEĆE     Predsjednik
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
Klasa  :  021-03/07-01/80
Urbroj:  2178/01-07-07-2
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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64. 65.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  
Republike  Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  
52/00.  i  118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Slavonski  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
godine,  donijelo donijelo

ODLUKU ODLUKU

o   imenovanju  člana  Skupštine  Trgovačkog  o   razrješenju  člana  Skupštine  Trgovačkog  
društva  "Vodovod"   d.o.o. društva  "Brodin" d.o.o.  u  ime

grada  Slavonskog  Broda

I.
I.

Gradsko  vijeće  imenuje  Mirka  
Dusparu,dr.med.,  kao  ovlaštenog  predstavnika  Gradsko  vijeće  razrješuje  Zvonimira  
grada  Slavonskog  Broda  u  Skupštinu  Trgovačkog  Markotića,prof.,  dužnosti  člana  Skupštine  
društva  "Vodovod" d.o.o. Trgovačkog  društva  "Brodin" d.o.o.  u  ime  grada  

Slavonskog  Broda.

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  :  021-03/07-01/81
Urbroj:  2178/01-07-07-2 Klasa  :  021-03/07-01/82
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Urbroj:  2178/01-07-07-1

Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
    Predsjednik
Gradskog  vijeća     Predsjednik

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Gradskog  vijeća
   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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66. 67.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  
Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo donijelo

ODLUKU ODLUKU

o   imenovanju  člana  Skupštine  Trgovačkog  o   razrješenju  člana  Skupštine  Trgovačkog  
društva  "Brodin"   d.o.o.  u  ime društva  Slobodna  zona  "Đuro  Đaković"  d.o.o.  

grada  Slavonskog  Broda u  ime  grada  Slavonskog  Broda

I. I.

Gradsko  vijeće  imenuje  Branku  Gradsko  vijeće  razrješuje  Ružicu  
Martić,dipl.oec.,  kao  ovlaštenu  predstavnicu  grada  Vidaković,oec.  dužnosti  člana  Skupštine  
Slavonskog  Broda  u  Skupštinu  Trgovačkog  Trgovačkog  društva  Slobodna  zona  "Đuro  
društva  "Brodin" d.o.o. Đaković" d.o.o.  u  ime  grada  Slavonskog  Broda.

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  :  021-03/07-01/82 Klasa  :  021-03/07-01/83
Urbroj:  2178/01-07-07-2 Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik     Predsjednik
Gradskog  vijeća Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.    Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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68. 69.

Na  temelju  članka  440.  Zakona  o  Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
trgovačkim  društvima  ("Narodne  novine  Republike  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
Hrvatske"  br.  111/93,  34/99,  121/99,  52/00.  i  posavske  županije"  br.  14/01,  10/05.  i  2/06.),  
118/03.)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonski  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  Broda  je  na  
Brod  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  svojoj  3.  sjednici,  održanoj  8.  svibnja  2007.  
županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  godine,  donijelo
3.  sjednici  održanoj  8. svibnja  2007.  godine,  
donijelo ZAKLJUČAK

ODLUKU o  usvajanju  Izvješća  Mandatne  komisije  o  
mirovanju  mandata  vijećnika  Gorana  

o   imenovanju  člana  Skupštine  Trgovačkog  Rukavine  i  započinjanju  dužnosti  zamjenika  
društva  Slobodna  zona  "Đuro  Đaković"  d.o.o.  člana

u  ime  grada  Slavonskog  Broda

I.
I.

Gradsko  vijeće  usvaja  Izvješće  Mandatne  
Gradsko  vijeće imenuje  Tihomira  komisije  o  podnesenom  zahtjevu  za  mirovanje  

Barišića,dipl.ing.  kao  ovlaštenog  predstavnika  mandata  izabranog  člana  Gradskog  vijeća  na  
grada  Slavonskog  Broda  u  Skupštinu  Trgovačkog  stranačkoj  listi  koalicije  HSP,  HSLS,  HSS,  Goran  
društva  Slobodna  zona  "Đuro  Đaković" d.o.o. Rukavina  jer  se  prihvaća  dužnosti  člana  Gradskog  

poglavarstva.
Kako  u  smislu  navedene  zakonske  

odredbe  član  predstavničkog  tijela  jedne  jedinice  
II. lokalne  samouprave  ne  može  istovremeno  biti  

član  Poglavarstva  iste  jedinice  lokalne  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  samouprave,  to  je  gore  imenovani  vijećnik  podnio  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  zahtjev  da  mu  mandat  u  Gradskom  vijeću  miruje  
Brodsko-posavske  županije". za  vrijeme  obnašanja  nespojive  dužnosti.

Politička  stranka  HSS  kojoj  pripada  Goran  
GRADSKO  VIJEĆE Rukavina  određuje  da  Gorana  Rukavinu  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA zamjenjuje  neizabrani  kandidat  sa  stranačke  liste  
koalicije  HSP,  HSLS,  HSS - Tomislav  Zeba.

Klasa  :  021-03/07-01/83 Slijedom  navedenog  ispunjeni  su  zakonski  
Urbroj:  2178/01-07-07-2 uvjeti  da  započne  mandat  Tomislavu  Zebi  na  
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. dužnost  člana  Gradskog  vijeća.

    Predsjednik II.
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Ovaj  Zaključak  objavit  će  se  u  
"Službenom v jesniku  Brodsko-posavske  županije".

GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-03/07-01/84
Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

           Predsjednik Gradskog  vijeća
 Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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70. 71.

Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  
grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  
održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  i  članova o  izboru  predsjednika  i  članova
Odbora  za  financije  i  Proračun Odbora  za društvene  djelatnosti

I. I.

Gradsko  vijeće  u  Odbor  za  financije  i  Gradsko  vijeće  u  Odbor  za društvene  
Proračun  izabire  sljedeće  članove: djelatnosti   izabire  sljedeće  članove:

1. Mario  Rubil za  predsjednika 1. Marinu  Dabić za  predsjednika
2. Vjekoslava  Golob za  člana 2. Ilijanu  Vrbat  Pejić za  člana
3. Zdenko  Horvat za  člana 3. Anku  Poljak za  člana
4. Berislav  Balen za  člana 4. Ljubicu  Maksimčuk za  člana
5. Boro  Grubišić za  člana 5. Željku  Krištof za  člana

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  :  021-03/07-01/85 Klasa  :  021-03/07-01/86
Urbroj:  2178/01-07-07-1 Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik     Predsjednik
Gradskog  vijeća Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.    Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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72. 73.

Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  
grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  
održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  i  članova o  izboru  predsjednika  i  članova
Odbora  za  gospodarstvo  i  komunalno  Odbora  za graditeljstvo,  prostorno  uređenje  i  

gospodarstvo zaštitu  okoliša

I. I.

Gradsko  vijeće  u  Odbor  za  gospodarstvo  i  Gradsko  vijeće  u  Odbor  za graditeljstvo,  
komunalno  gospodarstvo   izabire  sljedeće  članove: prostorno  uređenje  i  zaštitu  okoliša  izabire  

sljedeće  članove:
1. Miju  Golubičića za  predsjednika
2. Ivicu  Perkovića za  člana 1. Zdenka  Horvata za  predsjednika
3. Krešimira  Tomca za  člana 2. Vjekoslavu  Golob za  člana
4. Jozu  Mišića za  člana 3. Andriju  Lepana za  člana
5. Davorina  Đanića za  člana 4. Peru  Ćosića za  člana

5. Sašu  Šnajdera za  člana

II.
II.

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Ovo  Rješenje  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  :  021-03/07-01/87
Urbroj:  2178/01-07-07-1 Klasa  :  021-03/07-01/88
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Urbroj:  2178/01-07-07-1

Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
    Predsjednik
Gradskog  vijeća     Predsjednik

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r. Gradskog  vijeća
   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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74. 75.

Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko- Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  
grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  
održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  izboru  predsjednika  i  članova o  izboru  predsjednika  i  članovaKomisije  za  
Odbora  za predstavke  i  pritužbe  građana imenovanje  naselja,  ulica  i  trgova  u  gradu  

Slavonskom  Brodu

I.
I.

Gradsko  vijeće  u  Odbor  za  predstavke  i  
pritužbe  građana  izabire  sljedeće  članove: Gradsko  vijeće  u  Komisiju  za  imenovanje  

naselja,  ulica  i  trgova  u  gradu  Slavonskom  Brodu    
1. Krešimira  Tomca za  predsjednika izabire  sljedeće  članove:
2. Ivicu  Perkovića za  člana
3. Andriju  Lepana za  člana 1. Željka  Račkog za  predsjednika
4. Željka  Bočeka za  člana 2. Dalibora  Damičevića za  člana
5. Boru  Grubišića za  člana 3. Anku  Poljak za  člana

4. Josipa  Grgića za  člana
5. Davorina  Đanića za  člana

II.

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

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

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
GRADSKO  VIJEĆE

Klasa  :  021-03/07-01/89 GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007. Klasa  :  021-03/07-01/90

Urbroj:  2178/01-07-07-1
    Predsjednik Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
Gradskog  vijeća

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

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
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76. 77.

Temeljem  članka  11.  Zakona  o  osnovnom  Na  temelju  članka  35.  Statuta  grada  
školstvu  (NN  br.  59/90.  26/93.,  27/93,  7/96.,  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-
59/01.  i  114/01.),  Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima  posavske  županije"  br.  14/01.),  Gradsko  vijeće  
za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  grada  Slavonskog  Broda  je  na  svojoj  3.  sjednici  
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  potreba  održanoj  8.  svibnja  2007.  godine,  donijelo
osnovnog  školstva  u  2007.  godini  (NN  br.  
143/06.),  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  RJEŠENJE
Broda Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  
održanoj  8.  svibnja  2007.  godine  donijeloo  izboru  predsjednika  i  članova

Povjerenstva  za  odlučivanje  o  žalbama  protiv  
prvostupanjskih  odluka  Gradskog  ODLUKU

poglavarstva  o  davanju  u  zakup  poslovnih  
prostora  u  vlasništvu  grada  Slavonskog  Broda  o  kriterijima  i  mjerilima  za  financiranje  
i  svako  drugo  raspolaganje  imovinom  grada

materijalnih  i  financijskih  rashoda  osnovnih  
škola  grada  Slavonskog  Broda  u  2007.  godini

I.
Članak  1.

Gradsko  vijeće  u  Povjerenstvo  za  
odlučivanje  o  žalbama  protiv  prvostupanjskih  Odlukom  o  kriterijima  i  mjerilima  za  
odluka  Gradskog  poglavarstva  o  davanju  u  zakup  financiranje  materijalnih  i  financijskih  rashoda  
poslovnih  prostora  u  vlasništvu  grada  Slavonskog  osnovnih  škola  (u  daljnjem  tekstu:  Odluka)  
Broda  i  svako  drugo  raspolaganje  imovinom  utvrđuje  se  opseg  djelatnosti,  kriterij  i  mjerila,  
grada   izabire  sljedeće  članove:

postupak  dostavljanja  relevantnih  podataka  od  
značaja  za  financiranje  tekućih  izdataka  i  način  1. Maria  Rubila za  predsjednika
njihova  plaćanja.2. Marinu  Dabić za  člana

Ova  Odluka  će  se  provoditi  sukladno  3. Berislava  Balena za  člana
Gradskom  proračunu  za  2007.  godinu   i  uvodno  
navedenoj  Odluci  Vlade  Republike  Hrvatske  o  

II. kriterijima  i  mjerilima  za  utvrđivanje  bilančnih  
prava  za  financiranje  minimalnog  financijskog  

Ovo  Rješenje  stupa  na  snagu  danom  standarda  javnih  potreba  osnovnog  školstva  u  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  

2007.  godini.
Brodsko-posavske  županije".

Članak  2.GRADSKO  VIJEĆE
GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Opseg  djelatnosti  osnovnog  školstva  u  
školskoj  2006./2007.  daje  se  u  sljedećoj  tablici:Klasa  :  021-03/07-01/91

Urbroj:  2178/01-07-07-1
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

    Predsjednik
Gradskog  vijeća

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r.

Osnovna  škola

Ivan  Goran  Kovačić
Antun  Mihanović
Hugo  Badalić
Đuro  Pilar
Bogoslav  Šulek
Vladimir  Nazor
I. B. Mažuranić
Blaž  Tadijanović
XI. Osnovna  škola
Milan  Amruš
OGŠ  I. Zajc

UKUPNO

Sjedište  i  
adresa  škole

Badalićeva  8
Mihanovićeva  35
Borovska  3
Vinogradska  1
A. M. Krleže  bb
F. Marinića  9
Zagrebačka  78
Podvinjska  25
A.  Hebrang
Zrinska  100
Starčevićeva  43

Broj
učenika

499
911
934
756
1239
951
661
776
499
78
312

7616

Broj
odjela

19
40
40
32
51
46
26
30
16
13
20

333

Područne
škole

1
1
1
1
2
5
2
1
-
-
-

14

Broj
računala

28
38
72
30
29
33
15
32
14
3
-

294
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Članak  3. Članak  7.

Planiranje  tekućih  troškova Opći  troškovi  škola

Za  osiguranje  minimalnog  financijskog  Opći  troškovi  škole  obuhvaćaju  sljedeće  
standarda  osnovnih  škola  osiguravaju  se  sredstva  vrste  troškova:
za  sljedeće  rahode: - uredski  materijal  za  nastavu  i  pedagošku 
- materijalni  i  financijski  rashodi, dokumentaciju,
- rashodi  za  nabavu  proizvedene  dugotrajne  - komunalne  usluge  i  naknade,

imovine  i  dodatna  ulaganja  na - usluge  HT-a  (telefon  i  telefaks  troškovi, te 
nefinancijskoj  imovini, poštarina),

- rashodi  za   materijal,  dijelove  i  usluge  - pedagoška  i  druga  obvezna  periodika, 
tekućeg  investicijskog  održavanja. časopisi prema  uputama  Ministarstva 

prosvjete  i  športa,
- nabava  pribora  za  izvođenje  nastavnih  

Članak  4. planova  i  programa,  nabava  sitnog  
inventara  i sredstva  zaštite  na  radu,

Materijalni  i  financijski  rashodi  škole  - materijal  za  čišćenje,
obuhvaćaju  opće  i  ostale  troškove  nužne  za  - odvoz  smeća,
realizaciju  nastavnog  plana  i  programa  osnovnih  - potrošak  vode  i  propisane  vodne  naknade,
škola. - materijal  za  tekuće  održavanje  zgrada,  

sredstva  rada  i  opreme,
- sredstva  za  zaštitu  na  radu,

Članak  5. - seminari,  stručna  literatura  i  časopisi,
- bankarske  usluge  i  zatezne  kamate,  te  

Kriterij  za  planiranje  i  utvrđivanje  usluge  FIN-e,
financiranja  općih  i  ostalih  troškova  je  broj  - intelektualne  usluge,  usluge  studentskih  
upisanih  učenika  u  školskoj  2006./2007.  godini,  a  servisa,
mjerilo  je  prosječna  godišnja  cijena  po  učeniku.  - reprezentacija,
Prosječna  godišnja  cijena  po  učeniku  je,  Odlukom  - dnevnice  i  troškovi  putovanja  na  
Vlade  Republike  Hrvatske  o  kriterijima  i  službenom  putu,
mjerilima  za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za  - izdaci  za  stručno  usavršavanje,  a  prema  
fiannciranje  minimalnog  financijskog  standarda  programu Ministarstva  prosvjete  i  športa,
javnih  potreba  osnovnog  školstva  u  2007.  godini,  - povećani  izdaci  za  korištenje  računalne  
rezultat  podjele  ukupnog  iznosa   materijalnih  i  opreme,  i  to održavanje softvera, popravak  
financijskih  rashoda  u  Republici  Hrvatskoj  s  računala,  potrošni  materijal  i  sl.,
ukupnim  brojem  učenika.  Temeljem  Vladine  - nužne  staklarske  usluge,
odluke  prosječna  godišnja  cijena  po  učeniku  u  - čuvanje  objekta,
Slavonskom  Brodu  iznosi  1.280,03 kuna. - korištenje  vlastitog  prijevoznog  sredstva  

(registracija,  servis,  benzin  i  dr.)
- ostali  tekući  troškovi  koji  su  nužni  za  

Članak  6. ostvarivanje  nastavnog  plana  i  programa  
škole, osiguranje  imovine.

Na  temelju  navedenih  kriterija  grad  
Slavonski  Brod  utvrđuje  sredstva  za  tekuće  Sredstva  za  opće  troškove  školama  
troškove  osnovnih  škola  u  2007.  godini  u  iznosu: isplaćuju  se  do  1/12  godišnjeg  plana  škole,  po  
a) materijalni  rashodi - opći  troškovi kriteriju  opsega  djelatnosti,  temeljem  naloga  

3.648.240,00 kn Upravnog  odjela  za  društvene  djelatnosti.
b) financijski  rashodi - ostali  troškovi

6.100.477,00 kn

»SLUŽBENI   VJESNIK« Strana:  789Broj:  11



Članak  8. škola  iskazuje  u  okviru  tablice  ukupnih  mjesečnih  
troškova,  koju  s  preslikom  ovjerenih  računa  

Ostali  troškovi  škola dobavljača  od  strane  ravnatelja,  dostavlja  
Upravnom  odjelu  do  10.  u  mjesecu  za  prethodni  

Pod  ostalim  troškovima  škole  mjesec.
podrazumijevaju  se: Škola  ima  obvezu,  radi  uspoređivanja  s  

planom,  voditi  evidenciju  o  utrošenim  količinama  
- troškovi za energente  za  zagrijavanje,  energenata  po  vrstama,  a  naručivanje  vršiti  uz  

rasvjetu  i pogon  škole, prethodnu  suglasnost  Upravnog  odjela.
- otklanjanje  nedostataka  utvrđenih  po  Škola  zaključuje  ugovor  s  dobavljačima,  

ovlaštenim  pravnim  osobama  i  upravnim  sukladno  odredbama  Zakona  o  javnoj  nabavi,  uz  
tijelima (inspekcijski  nadzor)  i  redovite  prethodnu  suglasnost  grada.
propisane  kontrole  instalacija  i postrojenja  Sredstva  za  plaćanje  izdataka  za  energente  
čije neotklanjanje  ugrožava  sigurnost  koje  isporučuju  dobavljači  grad  doznačava  na  
učenika  i  škole, žiro-račun  škole,  temeljem  ovjerenih  kopija  računa  

- pedagoška  dokumentacija, dobavljača.  Škola  je  dužna  u  roku  dva  dana  ta  
- zdravstveni  pregledi  zaposlenika  škole, sredstva  doznačiti  na  žiro-račune  dobavljača.
- zakupnina  prostora  i  opreme  za  realizaciju  

nastave,
- prijevoz  učenika  sukladno  članku  46. Članak  11.

Zakona  o osnovnom  školstvu.
Otklanjanje  nedostataka  po  nalogu  ovlaštenih  

Ostali  troškovi  škola  plaćaju  se  prema  pravnih  osoba  i  upravnih  tijela
kriteriju  stvarnog  izdatka,  i  to  po  ispostavljenim  
računima  dobavljača  za  isporučenu  robu  i  usluge  Školi  se  priznaju  izdaci  za  troškove  
na  teret  naručitelja-škole,  a  koji  moraju  biti  otklanjanja  nedostataka  utvrđenih  po  ovlaštenim  
ovjereni  od  ravnatelja  škole. pravnim  osobama  i  upravnim  tijelima,  te  troškovi  

Naznačeni  izdaci  se  isplaćuju  prema  za  redovite  propisane  kontrole  instalacija  i  
ovjerenim  preslikama  računa  dobavljača  koji  glase  postrojenja  čije  neotklanjanje  ugrožava  sigurnost  
na  školu. učenika  i  škole,  i  to  za:

- ispitivanje  hidrantske  mreže,
Članak  9. - periodični  pregled  i  kontrolno  ispitivanje,  

te servisiranje  vatrogasnih  aparata,
Postupak  izvršenja  izdataka  iz  članka  8. - pregled  ispravnosti  aparata  i  oruđa  s  
(po  kriteriju  stvarnog  troška) povećanim opasnostima,

- pregled  ispravnosti  kotlovnica  i  ostalih  
Relevantnu  dokumentaciju  o  tekućim  sustava  centralnog  grijanja  prije  početka   

izdacima  koji  se  financiraju  po  kriteriju  stvarnog  sezone grijanja,
troška  škola  dostavlja  Upravnom  odjelu  za  - ispitivanje  električnih  instalacija,
društvene  djelatnosti  grada  (u  daljnjem  tekstu  - ispitivanje  gromobranskih  instalacija,
Upravni  odjel), na  način  utvrđen  u  ovoj  Odluci. - izrada  procjena  opasnosti  i  odgovarajućih  

planova  prema  propisima  kojima  se  
regulira  zaštita  na  radu  i  zaštita  od požara.

Članak  10.
Ove  troškove  škola  iskazuje  u  okviru  

Energenti ukupnih  mjesečnih  troškova  uz  koje  prilažu  račun  
ovjeren  od  strane  škole.

Izdaci  za  energente  koje  škola  koristi  za  
grijanje  i  pogon  školskih  postrojenja  i  rasvjetu,  
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Članak  12. Članak  15.

Prijevoz  učenika Zdravstveni  pregled  zaposlenika  škole

Izdaci  za  prijevoz  učenika  sukladno  Izdatke  za  zdravstvene  preglede  
članku  46.  Zakona  o  osnovnom  školstvu  iskazuju  zaposlenika,  škola  iskazuje  u  okviru  tablice  
se  u  okviru  tablice  ukupnih  mjesečnih  troškova. ukupnih  mjesečnih  troškova  s  ovjerenom  

Ravnatelj  osnovne  škole  dužan  je  preslikom  računa.
svakodnevno  pratiti  provedbu  prijevoza  učenika,  
te  za  svaki  mjesec  Upravnom  odjelu  dostavljati  
izvješće  o  izvršenom  prijevozu.  Škola  zaključuje  Članak  16.
ugovor  s  prijevoznikom  uz  prethodnu  suglasnost  
grada. Tekuće  održavanje

Sredstva  za  plaćanje  izdataka  za  prijevoz  
učenika  grad  doznačava  na  žiro-račun  škole,  Troškovi  za  tekuće  održavanje  odnose  se  
temeljem  ovjerenih  kopija  računa. na  popravak  kvarova  koji  se  ne  mogu  planirati - 

hitne  intervencije,  održavanje  sredstava  rada  i  
opreme  radi  osiguravanja  pretpostavki  za  redovito  

Članak  13. funkcioniranje  škole,  te  bojenje  zidova.
Izdatke  za  tekuće  održavanje  škola  

Zakupnine iskazuje  Upravnom  odjelu  grada,  a  sredstva  se  
doznačuju  školi  na  osnovi  preslike  računa.

Izdatke  za  zakupljeni  prostor  škola  Tekući  popravci  prema  prioritetima  su:
iskazuje  Upravnom  odjelu  u  okviru  tablice  
ukupnih  mjesečnih  troškova  s  ovjerenom  - popravak  kvarova  koji  se  ne  mogu  
preslikom  računa. planirati,  te  održavanje  sredstava  rada  i  

Za  ove  izdatke  škola  treba  prije  opreme  radi  osiguranja  pretpostavki  za  
zaključivanja  ugovora  o  uzimanju  u  zakup  redovito  fukcioniranje  škole  i  to  za:
prostora  ili  opreme  prethodno  pribaviti  suglasnost  * i z v a n r e d n e   i n t e r v e n c i j e   n a   
grada,  Upravnog  odjela,  u  kojoj  je  utvrđena  elektroinstalacijama,
godišnja  visina  izdataka  za  zakupnine. * izvanredne  intervencije  na  uređajima  

centralnog  grijanja,
* izvanredne  intervencije  na  sanitarnim  

Članak  14. čvorovima,
* izvanredne  intervencije  na  kanalizaciji,

Pedagoška  dokumentacija * izvanredne  intervencije  na  vodovodnoj 
mreži,

Izdatke  za  pedagošku  dokumentaciju  za * izvanredne  intervencije  na  krovovima,
početak  i  kraj  školske  godine  škola  iskazuje  i  * popravak  peći  na  kruta  goriva  i  čišćenje 
dostavlja  Upravnom  odjelu  u  okviru  tablice  dimnjaka na  objektima,
mjesečnih  ukupnih  troškova  s  preslikama  računa,  * servis  plamenika,  cirkulacijskih  pumpi, 
a  priznaje  se  prema  stvarnim  troškovima. Škola detektora plina  i  ostalog  u  svezi  sa  
naručuje pedagošku dokumentaciju  za  početak  i  centralnim  grijanjem.
kraj  školske  godine  prema  posebnom  popisu  
potrebne pedagoške  dokumentacije  koju  utvrđuje  
Ministarstvo  znanosti,  obrazovanja  i  športa - Članak  17.
Uprava  za  školstvo.

Škole  su  dužne  sačiniti  plan  troškova  po  
vrstama  troškova  iz  članka  7.  i  8.  Odluke  i  isti  
dostaviti  Upravnom  odjelu.
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Škole  su  obvezne  do  10-tog  u  mjesecu  za  78.
protekli  mjesec  dostaviti  Upravnom  odjelu  za  
društvene  djelatnosti:
- mjesečne  potrebe  prema  vrstama  troška  Temeljem  članka  11.  Zakona  o  osnovnom  

(specificirano  po  obvezama), školstvu  ("NN",  br.  59/90,  26/93,  27/93,  7/96,  
- analitički  pregled  utrošenih  sredstava  59/01,  114/01.),  Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima  

prema  računskom  planu. za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  potreba  
osnovnog  školstva  u  2007.  godini  ("NN"  br.  

Članak  18. 143/06.)  i  članka  35.  Statuta  grada,  Gradsko  
vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8.  svibnja  

Škole  su  dužne  planirati  i  namjenski  2007.  godine  donijelo
trošiti  doznačena  sredstva  pridržavajući  se  
mjesečnog,  odnosno  tromjesečnog  iznosa  ODLUKU
planiranih  sredstava.

o  Operativnom  planu  rashoda  za  materijal  
i  usluge  tekućeg  i  investicijskog  održavanja  

Članak  19. osnovnih  škola  grada  Slavonskog  Broda  
u  2007.  godini

Uštede  na  pojedinim  vrstama  troškova  
koristit  će se  isključivo  za  poboljšanje  uvjeta  rada  
osnovnih  škola. Članak  1.

Investicijsko  održavanje  školskog  prostora,  
Članak  20. opreme,  nastavnih  sredstava  i  pomagala  u  

osnovnim  školama  je  predvidivo  i  plansko  
Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  održavanje  i  obnavljanje  školskih  zgrada  i  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom vjesniku  ugrađene  opreme,  kao  i  obnavljanje  i  zamjena  
Brodsko-posavske  županije". pokretne  opreme,  nastavnih  sredstava  i  pomagala.  

Opseg  i  visina  rashoda  za  materijal  i  usluge  
GRADSKO  VIJEĆE tekućeg  i  investicijskog  održavanja  utvrđuje  se  u  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA skladu  sa  stvarnim  tehničkim  stanjem  (vijek  
trajanja),  posebnim  adaptacijama,  rekonstrukcijama  

Klasa  :  021-03/07-01/92 i  zamjenama  u  cilju  poboljšanja  uvjeta  korištenja  
Urbroj:  2178/01-07-07-1

ili  udovoljavanja  promijenjenim  zakonskim  i  
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

tehničkim  propisima  zgrada,  opreme,  nastavnih  
sredstava  i  pomagala.    Predsjednik

Za  investicijsko  održavanje  i  opremanje  Gradskog  vijeća
osnovnih  škola  osigurano  je  u  2007.  godini     Željko  Rački, dipl.iur., v.r.
940.596,00  kuna.

Ovom  Odlukom  se  utvrđuje  plan  prioriteta   
rashoda  za  materijal  i  usluge  tekućeg  i  
investicijskog  održavanja  osnovnih  škola  grada  
Slavonskog  Broda  u  2007.  godini  temeljem  
dostavljenih  planova  i  potreba  škola.
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79.

Temeljem  članka  11.  Zakona  o  osnovnom  
školstvu  (NN  br.  59/90,  26/93,  27/93,  7/96,  59/01,  
114/01),  Odluke  o  kriterijima  i  mjerilima  za  
utvrđivanje  bilančnih  prava  za  financiranje  
minimalnog  financijskog  standarda  javnih  potreba  
osnovnog  školstva  u  2007.  godini  (NN  br.  
143/06)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
Broda  Gradsko  vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  
održanoj  8.  svibnja  2007.  godine  donijelo

Članak  2.
ODLUKU

Nedostajuća  sredstva  za  investicijsko  
održavanje  i  popravak  kvarova  na  školama  koji  se  o  nabavci  proizvedene  dugotrajne  imovine  i  
ne  mogu  planirati,  temeljem  Zaključka  Gradskog  dodatna  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini  
poglavarstva,  izdvojit  će  se  iz  sredstava  Proračuna  osnovnih  škola  grada  Slavonskog  Broda   
grada  Slavonskog  Broda. u  2007.  godini

Članak  3. Članak  1.

Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  se  Ovom  Odlukom  se  usvaja  Plan  rashoda  za  
Upravni  odjel  za  društvene  djelatnosti,  Upravni  nabavu  proizvedene  dugotrajne  imovine  i  dodatna  
odjel  za  graditeljstvo  i  prostorno  uređenje  i  ulaganja  na  nefinancijskoj  imovini  osnovnih  škola  
Računovodstveno-financijska  služba. grada  Slavonskog  Broda  u  prvom  tromjesečju  

2007.  godine.

Članak  4. Odredbom  točke  V.  Odluke  o  kriterijima  i  
mjerilima  za  utvrđivanje  bilančnih  prava  za  

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  financiranje  minimalnog  financijskog  standarda  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  javnih  potreba  osnovnog  školstva  u  2007.  godini  
Brodsko-posavske  županije". (NN  br.  143/06),  sredstva  za  nabavu  proizvedene  

dugotrajne  imovine  i  dodatna  ulaganja  na  
GRADSKO  VIJEĆE nefinancijskoj  imovini  osnovnih  škola  u  ukupnom  

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA iznosu  od  3.428.765,00 kn  raspoređuju  se  za:

Klasa  :  021-03/07-01/93 -  izradu  projektnih  dokumentacija  dogradnje  
Urbroj:  2178/01-07-07-1

škola  i  školskih  športskih  dvorana,
Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.

- početak  dogradnje  škole  i  izgradnje  
školsko-športske  dvorane  OŠ  "Đuro  Pilar"    Predsjednik

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

Naziv  škole

OŠ  "Bogoslav  Šulek" MŠ

OŠ  "Hugo  Badalić"  MŠ
OŠ  "Antun  Mihanović"  MŠ

OŠ  "Vladimir  Nazor"
PŠ  Klakar
OŠ  "Blaž  Tadijanović"  MŠ
OŠ  "Ivana  Brlić  Mažuranić"
MŠ
Izrada  troškovnika  i  nadzor

UKUPNO

Radovi

-  sanacija  vanjske  stolarije  na  sjevernoj
strani  hodnika
-  sanacija d vije  učionice
-  sanacija  svlačionica  i  sanitarnih
čvorova  dvorane
-  sanacija  vanjske  stolarije,  fasade  i
limarije
-  sanacija  ravnog  krova
-  sanacija  sanitarnih  čvorova  dvorane
-  sanacija  toplovoda  (vanjski)

Odobrena  
sredstva

s  PDV

156.000,00

120.732,00
196.000,00

126.715,00

32.000,00
152.575,00
106.574,00
50.000,00

940.596,00
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80.

Na  temelju  članka  267.  stavak  1.  točka  5.  
i  6.  članka  268.  Zakona  o  općem  upravnom  
postupku  (NN  53/91),  a  u  svezi  sa  člankom  32.  
Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  naobrazbi  (NN  
10/97),  članka  38.  Zakona  o  ustanovama  (NN  
76/93)  i  članka  35.  Statuta  grada  Slavonskog  
Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  14/01,  10/05.  i  2/06.),  Gradsko  
vijeće  je  na  svojoj  3.  sjednici  održanoj  8.  svibnja  
2007.  godine,  donijelo

ODLUKU

o  proglašenju  ništavom  Odluke  povjerenika  
Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  

Slavonskom  Brodu  od  2.  travnja  2007.  godine  
Članak  2. o  imenovanju  ravnateljice  ustanove  Dječji  

vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  Brod
Za  provedbu  ove  Odluke  zadužuje  se  

Upravni  odjel  za  društvene djelatnosti,  Upravni  
1. Proglašava  se  ništavom  Odluka  odjel  za  graditeljstvo  i  prostorno  uređenje  i  

povjerenika  Vlade  Republike  Hrvatske  u  Računovodstveno  financijska  služba.
gradu  Slavonskom  Brodu,  Klasa:021-
03/07-01/23,  Urbroj:2178/01-07-07-1  od  2.  
travnja  2007.  godine  o  imenovanju  

Članak  3.
ravnateljice  ustanove  Dječji  vrtić  "Ivana  
Brlić-Mažuranić"  Slavonski  Brod

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  2. Proglašavanjem  ništavom  Odluke  iz  točke 
Brodsko-posavske  županije". 1.  proglašava  se  ništavim  sav  provedeni  

postupak  koji  je  prethodio  imenovanju  
ravnateljice  i  sve  pravne  posljedice  koje  GRADSKO  VIJEĆE
je  poništena  Odluka  proizvela.GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

3. Ova  Odluka  je  konačna.Klasa  :  021-03/07-01/94
Urbroj:  2178/01-07-07-1

4. Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  
vjesniku  Brodsko-posavske  županije".    Predsjednik

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

OBRAZLOŽENJE

Upravno  vijeće  ustanove  Dječji  vrtić  
"Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  Brod  raspisalo  
je  i  objavilo  u  Glasu  Slavonije  24.  veljače  2007.  
godine  javni natječaj  za  izbor  ravnatelja  ustanove  
Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  
Brod  s  rokom  podnošenja  prijava  od  15  dana  od  
dana  objave  natječaja.

Na  objavljeni  natječaj  prijavu  je  u  
otvorenom  roku  podnio  jedan  kandidat,  Slava  

Naziv  škole

OŠ  "Blaž  Tadijanović",
PŠ  Podcrkavlje

OŠ  "Hugo  Badalić",
PŠ  Jelas

OŠ  "Đuro  Pilar",
MŠ  Brodsko  Vinogorje

OŠ  "Đuro  Pilar",
MŠ  Kolonija

OŠ  "Đuro  Pilar"

UKUPNO:

Radovi

-  izrada  projektne  dokumentacije
izgradnje  škole  i  školske
športske  dvorane

-  izrada  projektne  dokumentacije  
dogradnje  škole  i  školske  
športske  dvorane

-  izrada  projektne  dokumentacije
dogradje  škole  i  školske
športske  dvorane

-  izrada  projektne  dokumentacije
dogradnje  škole  i  školske
športske  dvorane

-  dogradnja  škole  i  izgradnja
školske-športske  dvorane

Odobrena  
sredstva

s  PDV

152.500,00

254.980,00

231.800,00

201.300,00

2.588.185,00

3.428.765,00
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Jurišić,  nastavnik  predškolskog  odgoja  iz  Primjenjujući  odredbe  Zakona  o  izmjeni  i  
Slavonskog  Broda,  Naselje  Andrija  Hebrang  8/5,  dopuni  Zakona  o  postupku  primopredaje  vlasti  
koja  je  i  u  prethodnom  četverogodišnjem  (NN  94/04.  i  17/07.)  i  to  odredbe  članka  10.b,  
razdoblju  obnašala  dužnost  ravnateljice  ove  proizlazi  da  povjerenik  Vlade  nije  imao  ovlasti  
ustanove.  Prijavljena  kandidatkinja  za  ravnatelja  donijeti  odluku  o  imenovanju  ravnateljice  
ustanove  ispunjavala  je  sve  tražene  uvjete  iz  ustanove,  jer  navedene  odredbe  zakona  kažu  da  
natječaja. od  dana  raspisivanja  redovitih  izbora  za  

Upravno  vijeće  ustanove  Dječji  vrtić  općinskog  načelnika,  gradonačelnika  i  župana,  
"Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  Brod,  po  općinski  načelnik,  gradonačelnik  i  župan,  te  
okončanom  postupku  natječaja,  na  svojoj  sjednici  Poglavarstvo  kojem  prestaje  mandat  ne  smije  
od  14.  ožujka  2007.  godine  konstatiralo  je  da  su  donositi  odluke  o  imenovanjima  iz  svoje  
se  stekli  svi  formalno-pravni  uvjeti  za  imenovanje  nadležnosti.
ravnateljice  ustanove  i  predložilo  povjereniku  Izbori  za  Gradsko  vijeće  raspisani  su  9.  
Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  veljače  2007.  godine,  a  održani  su  18.  ožujka  
Brodu  da  Slavu  Jurišić,  nastavnicu  predškolskog  2007.  godine.
odgoja  imenuje  za  ravnateljicu  ustanove  Dječji  Nedvojbeno  je  da  se  na  pojam  redovitih  
vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  Brod  za  izbora  analogno  primjenjuje  i  pojam  
sljedeće  mandatno  razdoblje,  a  koje  započinje  20. prijevremenih  izbora,  a  to  proizlazi  iz  stipulacije  
svibnja  2007.  godine.  Povjerenik  Vlade  Republike  ove  odredbe.
Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  Brodu  je  svojom  Sukladno  članku  267.  stavak  1.  točka  5.  
Odlukom  Klasa:021-03/07-01/23,  Urbroj:2178/01- Zakona  o  općem  upravnom  postupku  (NN  53/91),  
07-07-1  od  2.  travnja  2007.  godine,  u  smislu  ništavnim  se  proglašava  upravni  akt  koji  sadrži  
članka  37.  Zakona  o  predškolskom  odgoju,  nepravilnosti  koja  je  po  nekoj  izričitoj  zakonskoj  
Rješenju  Vlade  Republike  Hrvatske  o  imenovanju  odredbi  predviđena  kao  razlog  ništavosti,  a  točka  
povjerenika  Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  6.  istog  članka  Zakona  naznačava  da  se  ništavim  
Slavonskom  Brodu  (NN  4/07)  i  članka  35.  Statuta  proglašava  akt  čije  bi  izvršenje  bilo  protivno  
grada  Slavonskog  Broda  ("Službeni  vjesnik  osnovnim  načelima  pravnog  poretka.
Brodsko-posavske  županije"  br.  14/01,  10/05.  i  Odredba  članka  10.b.  Zakona  o  izmjeni  i  
2/06.),  imenovao  Slavu  Jurišić,  nastavnicu  dopuni  Zakona  o  postupku  primopredaje  vlasti  
predškolskog  odgoja  za  ravnateljicu  ustanove  kazuje  da  općinski  načelnik,  gradonačelnik  i  
Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  župan  kao  i  Poglavarstvo  kojem  prestaje  mandat  
Brod  na  vrijeme  od  4  godine, s  tim  da  imenovana  od  dana  raspisivanja  redovitih  izbora  za  
ravnateljica  stupa  na  dužnost  s  danom  20.  svibnja  općinskog  načelnika,  gradonačelnika  i  župana,  ne  
2007.  godine. smije  donositi  odluke  o  imenovanju  iz  svoje  

nadležnosti,  što  upućuje  na  postupanje  u  smislu  
Odluka  povjerenika  Vlade  Republike  članka  267.  stavak  1.  točka  5.  Zakona  o  općem  

Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  Brodu  Klasa:021- upravnom  postupku.
03/07-01/23,  Urbroj:2178/01-07-07-1  od  2.  travnja  S  druge  strane,  u  smislu  članka  37.  
2007.  godine  proglašava  se  ništavom. Zakona  o  predškolskom  odgoju  i  naobrazbi  (NN  

10/97)  i  članka  38.  Zakona  o  ustanovama  (NN  
Konstatira  se  da  je  Rješenjem  Vlade  76/93)  i  članka  50.  Statuta  ustanove  Dječji  vrtić  

Republike  Hrvatske  od  5.  siječnja  2007.  godine  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  Slavonski  Brod,  ravnatelj  
raspušteno  Gradsko  vijeće  grada  Slavonskog  se  imenuje  na  vrijeme  od  4  godine.  kako  je  ista  
Broda,  te  Rješenjm  Vlade  Republike  Hrvatske  od  osoba  imenovana  za  ravnatelja  ove  ustanove  14. 
10.  siječnja  2007.  godine  imenovan  je  povjerenik  svibnja  2003.  godine  i  stupila  na  dužnost  20.  
Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  Slavonskom  svibnja  2003.  godine,  to  joj  s  tim  danom,  dakle  
Brodu.  Ova  Rješenja  stupila  su  na  snagu  danom  20.  svibnja  2007.  godine  prestaje  mandat  
objavljivanja  u  "Narodim  novinama".  u  smislu  ravnateljice  ustanove.
članka  87.  Zakona  o  lokalnoj  i  područnoj  Novi  natječaj  za  izbor  i  imenovanje  
(regionalnoj)  samoupravi  (NN  33/01,  60/01.  i  ravnatelja  ove  ustanove  raspisan  je  tri  mjeseca  
129/05.),  danom  stupanja  na  snagu  Rješenja  o  prije  isteka  postojećeg  mandata,  što  se  ne  može,  
imenovanju  povjerenika  Vlade  Republike  unatoč  zakonom  i  statutom  ustanove  neutvrđenim  
Hrvatske,  smatra  se  razrješenim  gradonačelnik  odredbama  o  rokovima  za  raspisivanje  natječaja,  
kao  i  Poglavarstvo,  a  njihove  ovlasti  kao  i  ovlasti  smatrati  kao  određeni  razumni  rok.  Na  taj  način  
predstavničkog  tijela  preuzima  povjerenik  Vlade. bi  se  natječaj  za  izbor  i  imenovanje  ravnatelja  
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mogao  raspisati  i  godinu  dana  prije  isteka  - akti  Poglavarstva:
mandata.

Izvršenje  ovakve  Odluke  koju  je  donio  
povjerenik  Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  81.
Slavonskom  Brodu  bilo  bi  protivno  osnovnim  
načelima  pravnog  poretka.

Proglašavanjem  ništavom  Odluku  Sukladno  Zakonu  o  unutarnjim  poslovima  
povjerenika  Vlade  Republike  Hrvatske  u  gradu  (NN  55/89,  18/90,  47/90,  1/91,  29/91 - pročišćeni  
Slavonskom  Brodu  Klasa:021-03/07-01/23,  tekst,  73/91,  19/92,  76/94,  161/98,  128/99,  29/00.  
Urbroj:2178/01-07-07-1  od  2.  travnja  2007.  i  53/00)  i  članku  49.  Statuta  grada  Slavonskog  
godine  proglašava  se  ništavim  i  sav  provedeni  Broda  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
postupak  koji  je  prethodio  imenovanju  županije"  br.  14/01,  10/05.  i  2/06.),  Gradsko  
ravnateljice,  koje  se  ovim  upravnim  aktom  poglavarstvo  na  svojoj  2.  sjednici  održanoj  11.  
proglašava  ništavim,  kao  i  sve  pravne  posljedice  svibnja  2007.  godine,  donijelo  je
koje  je  Odluka  povjerenika  Vlade  Republike  
Hrvatske  proizvela.  Za  proglašavanje  upravnog  ODLUKU
akta  ništavim,  Zakonom  nije  propisan  ni  
objektivni  ni  subjektivni  rok,  pa  se  upravni  akt  o  izmjeni  i  dopuni  Odluke
može  proglasiti  ništavim  u  svako  doba,  bez  o  osnivanju  Gradskog  stožera  civilne  zaštite
vremenskog  ograničenja.

U  novom  postupku,  Upravno  vijeće  
ustanove  Dječji  vrtić  "Ivana  Brlić-Mažuranić"  I.
Slavonski  Brod  raspisat  će  novi  javni  natječaj  za  
izbor  i  imenovanje  ravnatelja  ustanove  i  provesti  Članak  II.  Odluke  o  osnivanju  Gradskog  
postupak  u  smislu  Zakona  i  Statuta  ustanove. stožera  civlne  zaštite  "Službeni  vjesnik  Brodsko-

Zbog  svega  je  odlučeno  kao  u  izreci. posavske  županije"  br.  16/05.),  mijenja  se  i  glasi:

U  Gradski  stožer  civilne  zaštite  imenuju  
Pouka  o  pravnom  lijeku se:

Protiv  ove  Odluke  može  se  tužbom  kod  1. Mirko  Duspara -  za  predsjednika
Upravnom  suda  Republike  Hrvatske  pokrenuti  2. Vladimir  Jerković -  za  člana
upravni  spor  u  roku  od  30  dana  od  dana  primitka  3. Štefica  Šarčević -  za  člana
ove  Odluke. 4. Đuro  Delač -  za  člana

5. Mladen  Krištof -  za  člana
GRADSKO  VIJEĆE

GRADA  SLAVONSKOG  BRODA
II.

Klasa  :  021-03/07-01/95
Urbroj:  2178/01-07-07-1 Ova  Odluka  stupa  na  snagu  danom  

donošenja,  a  objavit  će  se  u  "Službenom  vjesniku  Slavonski  Brod,  8.  svibnja  2007.
Brodsko-posavske  županije".

    Predsjednik
Gradskog  vijeća GRADSKO  VIJEĆE

   Željko  Rački, dipl.iur., v.r. GRADA  SLAVONSKOG  BRODA

Klasa  :  021-01/07-01/209
Urbroj:  2178/01-07-07-3
Slavonski  Brod,  11.  svibnja  2007.

  Gradonačelnik
Mirko  Duspara,dr.med., v.r.
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12. "Najmanja  udaljenost  stambene  građevine  
od  međe  susjedne  građevne  čestice  je  3,0 m  ako  
ima  otvore,  odnosno  1,0 m  ako  nema  otvore".

Nakon  objavljivanja  Odluke  o  donošenju  
Urbanističkog  plana  uređenja  naselja  Gornja  
Vrba  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-posavske  Članak  2.
županije"  br.  21/06.,  utvrđene  su  greške  u  
prijepisu  teksta,  te  Općinsko  vijeće  općine  Ovaj  Ispravak  stupa  na  snagu  osmog  
Gornja  Vrba  na  13.  sjednici  održanoj  29.  svibnja  dana  od  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  
2007.  godine  daje Brodsko-posavske  županije".

ISPRAVAK OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  GORNJA  VRBA

Odluke  o  donošenju  Urbanističkog  plana
uređenja  naselja  Gornja  Vrba Klasa  :  350-02/07-01/3

Urbroj:  2178/28-02-07-2
Gornja  Vrba,  29.  svibnja  2007.  godine

Članak  1.
     Predsjednik

U  Odluci  o  donošenju  Urbanističkog  Općinskog  vijeća
plana  uređenja  naselja  Gornja  Vrba  ispravlja  se    Stanko  Jurić, v.r.
tekst  Plana  u  članku  8.  sedmi  pasus  koji  
ispravljen  glasi:

OPĆINA
GORNJA  VRBA
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8. 9.

Na  temelju  članka  31.  Statuta  općine  
Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Klakar  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  2.  travnja  
2007.  godine,  donijelo  je

RJEŠENJE

o  razrješenju  dijela  članova
Komisije  za  stipendiranje  studenata

Razrješuju  se  dužnosti  članovi  Komisije  
za  stipendiranje  studenata,  s  danom  2.  travnja  
2007.  godine  radi  prestanka  obnašanja  dužnosti  
članova  Općinskog  vijeća  općine  Klakar:

- Mirjana  Lucić,mr.sc.
- Josip  Stanić,dipl.ing.geod.

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  604-02/07-01/1
Urbroj:  2178/07-02-07-1
Klakar,  2.  travnja  2007.

    Predsjednik
Općinskog  vijeća
Stipo  Martić, v.r.

Na  temelju  članka  31.  Statuta  općine  
Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Klakar  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  2.  travnja  
2007.  godine,  donijelo  je

RJEŠENJE

o  imenovanju  dijela  članova
Komisije  za  stipendiranje  studenata

Za  članove  Komisije  za  stipendiranje  
studenata  iz  članova  Općinskog  vijeća  općine  
Klakar  s  danom  2.  travnja  2007.  godine  imenuju  
se:

- Ruža  Jagetić,ing.
- Ivan  Katić

OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  KLAKAR

Klasa  :  604-02/07-01/1
Urbroj:  2178/07-02-07-3
Klakar,  2.  travnja  2007.

    Predsjednik
Općinskog  vijeća
Stipo  Martić, v.r.

OPĆINA  KLAKAR
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10. 11.

Na  temelju  članka  31.  Statuta  općine  Na  temelju  članka  31.  Statuta  općine  
Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  Klakar  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  
županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  županije"  br.  1/06.),  Općinsko  vijeće  općine  
Klakar  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  2.  travnja  Klakar  na  svojoj  19.  sjednici  održanoj  2.  travnja  
2007.  godine,  donijelo  je 2007.  godine,  donijelo  je

RJEŠENJE RJEŠENJE

o  razrješenju  predsjednice o  imenovanju  predsjednice
Komisije  za  stipendiranje  studenata Komisije  za  stipendiranje  studenata

Razrješuju  se  Mirjana  Lucić,mr.sc.  Imenuje  se  Ruža  Jaget ić , ing.  
dužnosti  predsjednice  Komisije  za  stipendiranje  predsjednicom  Komisije  za  stipendiranje  
studenata  s  danom  2.  travnja  2007.  godine  radi  studenata,  s  danom  2.  travnja  2007.  godine.
prestanka  obnašanja  dužnosti  člana  Općinskog 
vijeća  općine  Klakar. OPĆINSKO  VIJEĆE

OPĆINE  KLAKAR
OPĆINSKO  VIJEĆE
OPĆINE  KLAKAR Klasa  :  604-02/07-01/1

Urbroj:  2178/07-02-07-4
Klasa  :  604-02/07-01/1 Klakar,  2.  travnja  2007.
Urbroj:  2178/07-02-07-2
Klakar,  2.  travnja  2007.     Predsjednik

Općinskog  vijeća
    Predsjednik Stipo  Martić, v.r.
Općinskog  vijeća
Stipo  Martić, v.r.
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6. Ostvareni  prihodi  i  
primici  2006. g. 3.405.319,34 kn

Temeljem  članka  73.  Zakona  o  Izvršeni  rashodi  i
financiranju  jedinica  lokalne  i  područne  izdaci  2006. g. 3.279.377,27 kn
(regionalne)  samouprave  (NN  59/01.)  i  čl.  128.  
Zakona  o  proračunu  (NN  96/03.),  Općinsko  Višak  prihoda  2006. g.    125.942,07 kn
vijeće  općine  Sibinj  je  na  14.  sjednici  održanoj  
7. 5. 2007. g.  donijelo Ukupni  manjak  prihoda  i  primitaka  za  

pokriće  u  sljedećem  razdoblju  iznosi:
GODIŠNJI  OBRAČUN

Manjak  prihoda
Proračuna  općine  Sibinj  za  2006.  godinu preneseni  iz  2005.g. -946.687,91 kn

Višak  prihoda  2006.g.   125.942,07 kn
OPĆI  DIO

Ukupni  manjak
I prihoda  2006. g.   820.745,84 kn

Godišnjim  obračunom  Proračuna  općine  
Sibinj  za  2006.  godinu  utvrđeni  su  ostvareni  IV
prihodi  i  primici  u  iznosu  od   3.405.319,34 kn.

Stanje  žiro-računa  na  dan  1. 1. 2006.  
godine  bilo  je  39.307,98 kn,  a  na  dan  31. 12. 

II 2006.  godine  41.360,78 kn.

Rashodi  i  izdaci  utvrđeni  po  pozicijama  
Proračuna  za  2006.  godinu  izvršeni  su  u  V
ukupnom  iznosu  od  3.279.377,27 kn.

Stanje  potraživanja  za  dane  zajmove  na  
dan  31. 12. 2006.  godine  bilo  je  119.873,45 kn.

III

Razlika  između  ostvrenih  prihoda  i  VI
primitaka  i  izvršenih  rashoda  i  izdataka  daje  nam  
višak  prihoda: Stanje  potraživanja  na  dan  31. 12. 2006.  

godine:

OPĆINA  SIBINJ
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- za  naknade  koje se  refundiraju VIII
(grijanje  i  telefon  najmoprimca)
1.358,00 kn Nepredviđeni  rashodi  do  visine  

- potraživanje  za  dane  koncesije proračunske  pričuve  u  planiranom  iznosu  od  
(odvoz  smeća,  groblja) 15.000,00 kn  nisu  izvršeni.
29.165,59 kn

- potraživanja  za  općinske  poreze
(tvrtke,  reklame,  porez  na  potrošnju) IX
265.428,52 kn

- potraživanja  za  šumski  doprinos Izvršenje  Proračuna  po  proračunskim  
(Hrvatske  šume) stavkama  vidljivo  je  iz  priloženih  podataka  
13.414,54 kn Rekapitulacije  usporednog  pregleda  planiranih  i  

- potraživanja  za  stanove ostvarenih  prihoda  i  primitaka,  te  rashoda  i  
(grad  Slavonski  Brod) izdataka  Proračuna  općine  Sibinj  za  2006.  
1.682,93 kn godinu.

- potraživanja  za  komunalnu  naknadu
1.156.391,52 kn

- potraživanja  za  najam  poslovnih  prostora POSEBNI  DIO
(u  vlasništvu  općine)
71.986,22 kn X

UKUPNO: 1.539.427,32 kn Posebni  dio  Proračuna  općine Sibinj  
sadrži  rashode  izvršene  po  korisnicima  i  
nositeljima  sredstava  po  osnovnim  i  potanjim  

VII namjenama

Stanje  nepodmirenih  obveza  na  dan  31. 
12. 2006.  godine: XI

- za  jamčevine 62.885,49 knk Godišnji  obračun  Proračuna,  zajedno  s  
- obveza  za  naknade  štete  od usporednim  pregledom  planiranih  i  ostvarenih  

elementarne  nepogode 21.612,16 kn prihoda  i  primitaka,  te  rashoda  i  izdataka  bit  će  
- obveze  za  ogrjev  korisnicima objavljen  u  "Službenom  vjesniku  Brodsko-

socijalne  skrbi 12.320,00 kn posavske  županije".
- obveze  za  štetu  od

poplave 500,00 kn OPĆINSKO  VIJEĆE
- nepodmirene  obveze  prema  OPĆINE  SIBINJ

dobavljačima 829.793,41 kn
- ostale  obveze 1.938,35 kn Klasa  :  021-05/07-01/3

Urbroj:  2178/07-01-07-03
UKUPNO: 929.049,41 kn Sibinj,  7. 5. 2007. g.

       Predsjednik
   Općinskog  vijeća
Stjepan  Kovačević, v.r.
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10. Poduzetničke  zone  (radne  zone - planirane  
PPUO  Sikirevci)  su  locirane  na  području:

Na  temelju  članka  26.  Statuta  općine  Zona  Jaračište - Sikirevci:  na  zemljišnom  
Sikirevci  ("Službeni  vjesnik  Brodsko-posavske  sklopu  Jaračište  južno  od  auto-ceste  Zagreb-
županije"  br.  3/06.),  Općinsko  vijeće  općine  Lipovac,  a  uz  županijsku  cestu  ŽC4210  za  
Sikirevci  na  svojoj  17.  sjednici  održanoj  15.  naselje  Gundinci.  Površina  zone  Sikirevci  iznosi  
svibnja  2007. g.  donijelo  je ukupno  25ha  82a  82m2.

ODLUKU Zona  Jaruge:  uz  državnu c estu  D-7  u  
zaselku  Crno  Selo,  te  županijsku  cestu  ŽC  4210  

o  osnivanju  "Poduzetničkih  zona  na  koja  vodi  od  državne  ceste  D-7  kroz  naselje  
području  općine  Sikirevci" Jaruge  za  Slavonski  Brod.  Smještena  je  uz  

željezničku  prugu  Vrpolje-Slavonski  Šamac.  
Površina  iznosi  5ha.

I.

Osnivaju  se  poduzetničke  zone  općine  II
Sikirevci,  u  skladu  s  odredbama  Prostornog  
plana  uređenja  općine  Sikirevci  ("Službeni  Osnovne  namjene  osnivanja  i  razvoja  
vjesnik  Brodsko-posavske  županije",  br.  12/06.). "Poduzetničkih  zona  općine Sikirevci"  jeste  

poticanje  razvoja  poduzetništva  kao  pokretačke  
Poduzetničke  zone  su  sljedeće: snage  lokalnog  održivog  gospodarskog  razvoja  s  

ciljem  povećanja  broja  gospodarskih  subjekata  
- Pozduzetnička  zona  Jaračište-Sikirevci na  području  općine  Sikirevci  i  poboljšanja  
- Poduzetnička  zona  Jaruge njihovih  poslovnih  rezultata,  povećanje  

konkurentnosti  poduzetnika,  porast  zaposlenosti,  

OPĆINA  SIKIREVCI
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te  povećanje  udjela  proizvodnje  u  ukupnom  IV
gospodarstvu  općine  Sikirevci.

Ova  Odluka  stupa  na  snagu  osam  dana  
Osnivanjem  "Poduzetničke  zone  Sikirevci  nakon  objavljivanja  u  "Službenom  vjesniku  

i  Jaruge"  dugoročno  se  rješava  potreba  Brodsko-posavske  županije".
poduzetnika  za  poslovnim  prostorom,  te  
omogućuje   poduze tn ičko  pos lovan je ,   OPĆINSKO  VIJEĆE
racionalizaciju  poslovanja  i  zajedničko  korištenje  OPĆINE  SIKIREVCI
pripadajuće  infrastrukture.

Klasa  :  021-05/07-02/8
Urbroj:  2178/26-02-07-1

III Sikirevci,  15.  svibnja  2007. g.

Osnivanjem  "Poduzetničkih  zona  općine      Predsjednik
Sikirevci"  osigurava  se  brži  lokalni  gospodarski  Općinskog  vijeća
razvoj  sukladno: općine  Sikirevci

   Mijo  Živić, v.r.
- Programu  razvoja  poduzetničkih  zona  

2004-2007.  godine - Vlada  Republike  
Hrvatske

- Odredbama  Strategije  i  programa  
održivog  gospodarskog  razvoja  Brodsko-
posavske  županije

- Programu  razvoja  poduzetničkih  zona  u  
Brodsko-posavskoj  županiji  i

- Prostornim  planom  uređenja  općine  
Sikirevci.
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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


